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'তুরশীতি-সিদ্ধ- প্রবৃত্তির মূল তিববতা থেকে 

বাংলা অনুবাদ 

অলক। চট্টোপাধ্যায় 

২ গণেজ্দ মিত্র লেন 
কলকাতা ৭০০ ০০৪ 



প্রকাশ ১১৩৬৭ 

শ্রীমতী নমিত। মজ্জুমদাঁর কর্তৃক স্থবচন, আবাস 731 

২ বিধান শিশু সরণি, কলকাতা। 54 থেকে প্রকাশিত । 

শ্রঅরিজিৎ কুমার কর্তৃক টেকনৌ প্রিন্ট, ? সষ্টিধর দত্ত লেন, 

কলকাতা? 6 থেকে মুদ্রিত । 



গোপাজ হালদার 
অদ্ধাস্পদেষু, 





মুখবন্ধ 

গত কয়েক বছর গবেষণ] করে চুরাঁশি সিদ্ধদের বিষয়ে উপকরণ যা সংগ্রহ করেছি, 

প্রথমে ইচ্ছ। হয়েছিল, ইংরেজিতে লিখে তার যথাযোগ্য সদ্যবহার করার 1 কিন্ত 
পরে প্রাথমিক পর্যায়ে এ 'বষয়ে সংক্ষেপে বাংলায় লেখার সিদ্ধীন্ত করি 

তার প্রধান কারণ বিশিষ্ট কয়েকজন সিদ্ধরচিত চর্যাগীতি ও তৎসংক্রা্ত 

আলোচনা স্কুল থেকে বিশ্ববিষ্ভালয় পর্যন্ত সকল স্তরে বাংলার ছাত্রছবাত্রীর্দের 

অবশ্ঠপাঠ্য | এই সিদ্ধদের রচনা বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে পত্ডিতমহলে 

স্বীকৃত; তথা তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত এই সিদ্রদের জীবনী সংকলন “চত্ররশীতি- 
সিদ-প্রবুক্তি'র সম্পূর্ণ বাংলা অন্থবীদ এ পর্যন্ত হয় 'ন। এঁতিহাঁসিক দুষ্টিতে এবং 
আুণিক অর্থে জীবনীকোষটির বাঁস্তবযূল্য যাই হোক ন| কেন. সিদ্ধ প্রপদ্জে এটিকে 

অগ্রাহ্থ করা সম্ভব নয়। ভূমিকায় এ বিষয়ে কিছু আলোচনা! করার প্রয়াস 

করেছি । 

তিব্বতী ভাষা! আমি শিখেছি খিশ্বভাঁরতীর ভারত-হিন্বত বিভাগের অধ্যাপক 

লামা চিম্পার কাছে ঃ বছরের পর বছর এ জন্য তিনি অবরান্ত পরিশ্রম করেছেন । 

বতমান অন্গবাদের যেটুকু সার্থকতা তাঁর অনেকটাই আচার্য হিসেবে উর প্রাপ্য 

এ ছাড়াও আলোচ্য বহটি রচনায় ধাদের কাছে পরামর্শ ও সাঠ1যা পেয়েছি, 

তাদের নাম এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাঁই। এদের মধ্যে আছেন 

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক কে. সচ্চিদাননদ 

মৃত্তিঃ তিনিই প্রথমে দক্ষিণ ভারতের [সিদ্ধ আন্দোলন প্রসঙ্দে গ্রন্থ ইত্যাদি দিয়ে 

আমাকে সাহায্য করেন । তাছাড়া, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ধরমান পরি- 

চালক অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত, সারনাথের কেন্দ্রীয় উচ্চ-তিব্বতী শিক্ষা সংস্থানের 

পরিচালক অধ্যক্ষ রিমপোছে, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিগ্ঠীলয়ের ইতিহাস 

বিভাগের অধ্যাপক হরবনস্ মুখিয়া, ডক্টর মহীদেব সাহা, কলকাঁতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 

স্কত বিভাগের অধ্যাপক মৃণীলকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামরুষ্ণ ভট্টীচার্য, 

বিশ্বভারতীর ভাঁরত-তিব্বত বিভীগের অধ্যাপক স্ত্নীতিকুমার পাঠক, ব্যাঙ্গালোরের 



অধ্যাপক জি, রাম ও শ্রীমতী এন. গায়ত্রী | সর্বশেষে দেবীপ্রসাদের সাহায্য ও 
সহযোগিতা ছঁড়। এই বইটির প্রকাশ সন্তব হতো না। 

আমি প্রধানত কাজ করেছি জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সৌসাইটি ও বিশব- 

তাঁরতীতে ৷ এই তিনটি সংস্থার কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবু্দ তাঁদের বন্থ কাঁজের মধ্যে 

আমার প্রয়োজন সব সময়েই মিটিয়েছেন। প্রকাশন| ও মুদ্্ণে বিশেষ সাহীঘ্য 
করেছেন অধ্যাপক অনিল আচার্য ও শ্রীঅরিজিৎ কুমার । এ'দের আমার আন্তরিক 

কতজরত। জানাই । 

এ'দের সবার গহযোগিতা না পেলে মতামত প্রকাশে আমার অনেক বেশি 

দ্বিধা থাকতো এবং তুলক্রটিও বেড়ে যেতো নিঃগন্দেহেই | তবে ধই-এর ভূমিকা 

ও অন্তান্ত অংশে ব্যক্ত মতামত ও বই-এর ক্রটবিচ্যুতির সমস্ত দায়িত্ব অবশ্ৃই 

মামার। 



বিষয়সুচি 

ভূমিকা ১] 
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ভূমিকা 
তিব্বতের অতি-প্রসিদ্ধ এক এঁতিহাসিকের নাম “গোয় লোচাবা শোন্নুপাল” 
তর্জমায় 'গোয় অঞ্চলের পণ্ডিত-অন্বাদক কুমারশ্রী' | তার জীবনকাল 1392- 

1481 খ্রীষ্টাব্দ । তাঁর লেখা স্থবিশাল এঁতিহাঁসিক গ্রস্থটিকে সংক্ষেপে “থেব- 

থের ডোম্-পৌ” বলে উল্লেখ করা হয়। রচনাকাল 1476-1478 । গ্রন্থটির 

অপামান্ত এতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা! করেই একালের মহান তিব্বতী-বিশারদ 

জর্জ রোয়েরিথ ( 9501786 ব. 1২০০1101) ৷ দীর্ঘদিন ধরে এবং বিদগ্ধ লামাদের 

সহায়তায়-- এটির ইংরেজি তর্জমা করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে 276 
9146 4777015 নামে তা প্রকাশিত হয় । 

এতিহাঁসিক হিসেবে গোয় লোচাখা-র অসামান্য গুরুত্ব নিয়ে এখানে 

আলোচনার দরকার নেই; রোক্লেরিখের ভূমিকার উপর চোঁথ বোলালেই তা 
বোঝা যাবে | তবুও গুরুত্বটার কথা মনে রীখ। দরকার । তাঁর কোনে উত্তিহ 
একেবারে ভিন্বিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়। অতি বড়ো বিদ্বানের পক্ষেও দুঃসাহস 

মাত্র । অতএব তারই একটি উক্তি থেকে সিদ্ধদের আলোচন। শুরু কর! অপ্রাসঙ্গিক 

হবে না। 

দোহা প্রচারে বাধা 

গ্রন্থে উক্তে হয়েছে, বৌদ্বধর্মের প্রসার ও সংস্কারে ব্যস্ত স্বয়ং অতীশ তার তিব্বত- 

বাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে সে-দেশে সরহ-র দোহা প্রচার করতে চেয়েছিলেন । কিন্ত 

বাধা পেয়েছিলেন । এবং বাধাট। তুলেছিলেন স্বয়ং “ডৌম্-জ্যো-বেই-ভুং-নে' 
(-ডোম্ বংশের জয়াকর )। 

ব্যাপারটা রীতিমতো ভাবিয়ে তোলার মতো । কেনন৷ তিব্বতে অতীশের 

শেষ দশ বছরের জীবনে এই “উপাসক” ডোম্ই ছিলেন তার সবচেয়ে অন্থগত 

শিষ্য এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার অভিযানের প্রধীনতম সংগঠক । তবুও স্বয়ং প্রভু” বা 
“মহা প্রভু" যদি সরহর দৌঁহা। প্রচার করতে চাঁন তাহলে অমন অনুগত ভক্তর পক্ষে 

বাঁধ। দেবার কারণ কী হতে পারে ? 

ক ; ১] 



রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহ-কে যে-ভাবে বুঝেছিলেন তা মনে রাখলে প্রশ্নটার 
একরকম উত্তর পাওনা যেতে পারে । রাহুলের মতে সরাসরি সমাজ-বিপ্লবী না- 

হলেও সরহ অবশ্তই বিপ্লবী ছিলেন । মতাদর্শগত বিপ্লবী | সরহর দোহা ব। গানে 

সবরকম ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষই তার চরম প্রমাণ । 
কী রকম গান? কিছুট] নমুনা তোল! যাক । সরহ বলছেন, 

সরহ-র গান 

হতভাগারা যোশীদের নিয়ে পরিহাস করে; 

বলে-__ওর! বিষাক্ত সাঁপের মতো, 

দেখামাত্র ভয়ে পালাও ॥ঃ 

্রান্ণরা আসলে কিন্ত ভেডুয়। ( অজ্ঞ, বোকা ), 

ওর! অর্থহীন চতুর্বেদ আওড়ায় | 

মাটি, জল আর কুশ নিয়ে ওর। 

বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে। 

ঘরে বসে হোম করার নামে 

কাঠ পুড়িয়ে সেই ধোঁয়ায় 
শুধু জালা ধরায় নিজেদের চোখে । 

রকমারি কাঠের ডাঁও। ধরে 

ওর। একদণ্ডী, ব্রিদণ্ডীর আজব বেশে 

জ্ঞানীর ভাণ করে__ 
যেন তাঁরা পরমহংস | 

অথচ ধর্ম ও অধর্মের তফাত 

কোনটাই তার জানে না । 

মিথ্যা কথ। বলে শুধু 
মানুষকে ঠকায় | 

ঈশ্বরবাদী যার। তাঁর গায়ে ছাই মাখে, 

মাথায় জটা বাধে, ঘরের কোণে বসে 
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প্রদীপ জ্বালায় আর 

ঘণ্টা বাজায় । 

জোড়াসনে বসে তারা চোখ বু'জে 

রগ্ডিমুণ্ডি আর রকমারি বেশের লোকদের 
ফুসফুস করে কানে মন্ত্র পড়ে । 

অভিষেক দিয়ে আদায় করে 
গুরুদক্ষিণ।-_ 

এই ভাবেই ঠকায় লোক । 

ক্ষপণকদের € জৈন £) লব্ব। লম্বা! নখ 

নোংরা শরীরে ছুর্গন্ধ, 
বিবস্ত্র, আর চুলে জট, 

ভাণ করে আত্মমুক্তির আর 
লোক ঠকায় ভুল পথের নির্দেশ দিয়ে । 

নগ্ধ থাকলেই যদি মুক্তি পাওয়া যায় 
তাহলে শেয়াল কুকুররীই ব। 

তা পাবেনা কেন? 

লোম উৎপাঁটনেই যদি মোক্ষ হয় 

তাহলে যুবতীর নগ্ধ নিতম্বই ব 

বাদ যাবে কেন? 

পুচ্ছ ধারণ € জেনদের চাঁমর ০দোলানে? ) করলেই যদি 

মোক্ষ হয় 

মুর ও চামরী গাভীরই বা 

মুক্তি নস্ম কেন? 

উচ্ছিষ্ট খেলেই € দাড়িয়ে দাড়িয়ে খেলে ?) 

যদি মুক্তি হয় 

তাহলে মুক্তি পাবে না কেন 

হাতি ঘোড়ার! ? 

সর্হ বলেন, ক্পণকদেত্র মোক্ষ 
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আমার ধারণার অগম্য | 

সত্যকে জানে ন। তারা 

আর সেই অজ্ঞতাতেই 
নিপীড়ন করে দেহকে ॥ 

স্থবিরের উপদেশে প্রব্রজ্যাগ্রহণকেই 

সর্বোত্তম বলে প্রচার করে 

শ্রমণ আর ভিক্ষুরা ; 

স্থত্রপাঠ করে, এদের 

কেউ কেউ ব। শান্ত্রবচনে 

শুধু উত্ত্যক্ত করে নিজের মন । 

অন্তরা মহাঁানের রথে দৌড়য় 
আর বলে 
তাঁদের শাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ । 

কেউ বা ধ্যান করে মগ্ডলচক্রের 

চতুঃ-তত্বের ব্যাখ্যা করে অন্যরা । 

[ নিয়োক্ত স্তবকটি প্রবৌধচন্ত্র বাগচী-সম্পাদিত সংস্করণে নেই ? মূল তিব্বতী 
থেকে সংগৃহীত ] 

কেউ বা সত্য বলে মানে আকাশ ধাতুকে 

শূন্যতার ধ্যান করে কেউ 
ভ্রান্তপথে চলে এরা সবাই । 

সহজ ছেড়ে যার! নিবাণের আশায় ছোটে 

পরমার্থ মেলে না তাদের 
সিদ্ধিও নয় । 

অন্ত বিষয়ে আসক্ত যাঁর চিত্ত 

মে'ক্ষ সে পাবে কী করে? 

ধ্যানেই কি মুক্তি আসবে? 

কী হবে প্রদীপে ? নৈবেগ্রই বা 

কী প্রয়োজন? 
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কী লাভ মন্ত্র আউড়ে ? 

তীর্থ আর তপোবনে গিয়েই 

বাকী হবে? 

মোক্ষ আসে কি শুধু অবগাহনে ? 

ছাড় মায়ার বন্ধন, 

ত্যাগ কর মিথ্যাদর্শন | 

সহজকে জানলে আর 

অজানা থাকবে না কিছু । 
অন্ঠরা মুক্তি বলতে যা ভাবে 

তা মিলবে এ ভাবেই । 

জানতে হবে একমাত্র সহজকে 

স্মরণ করবে একমাত্র সহজকে। 

শীক্্ আর পুরাণের ব্যাখ্যা কিছু নয় । 

সহজই সব। 
সকল মতের এই শেষ কথা । 

সমাধি নয়, প্রত্রজ্যাও নয় 
গৃহে বাস কর সুখে 
নিজের সঙ্গিনীর সঙ্গে | 

য। কিছু কামন। বাসনা 

তার ভোগ সমান্ত না হলে 

কী করে মুক্ত হবে বন্ধন থেকে ? 

সহজ যদি এত সহজেই মেলে 

তা হলে তাঁর জন্য ধ্যানের কী দরকার ? 

আর সহজ যদি হয় অজান। 

তাহলে তাকে খোজা তো। 

শুধু অন্ধকার হাতড়ানে। । 

সরহ তাই সরবে বলেন, 

_্সহজে না-আছে ভাব, না অভাব । 
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সমাধি আর ধ্যানে 

সহজ্জের সন্ধান মিলবে না । 

তাই ধ্যান করবে কেন ?--- 

নস মন্ত্র, নক্স তন্ত্র, নব ধ্যান-__ 

এ সবই ছল্লনামাজ্র ৷ 

হে মুর্খ স্বভাবে য। শুদ্ধ 

সমাধিতে আবিল কোরো না 

সেই মন । 

কু দিও না নিজেকে, থাকো ক্থাথে | 

হুশ কর পানাহার আর ৫মথুঅ-__ 
একবার নক্স বারবার + পুর্ণ কর 
এই চক্রেরই আবর্তন । 

সংসারপাঁরের সাধনা হবে 

এই ধর্মেই । 

ছু পাক্সে দলিত €কারো না। 

এই সংসারকে 

তুচ্ছ কোরো না 

এই জগৎকে । 

সরহ তরখহ বল্লেন হ 

বাস্ধু আর মন পর পায়না 

ঢুকবার + 
প্রবেশ নেই চন্দ্র সুর্যেরও 

সেই সহজে স্ছিত হোক 
তোমার চিত্ত । 

পৃথক থেকে! ন।, মিলে যাও । 

বিচার কোরো না বুধ যুক্তি দিকে । 

এই ভাবে চরম কামনার তুজে উঠলে 
এই ক্রিলোকের সব কিছুকেই 
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মনে হবে এক আর অভিন্ন । 

আদ্দি নেই, নেই মধ্য, নেই অস্ত, 
সংসারও নেই, নিবাণও নেই 

আত্মপরও নেই এই উত্তম মহাক্কথে ৷ 

সামনে, পিছনে দশদিকে 

যা দেখছ তুমি, সেই বাস্তবই সত্য 

ভ্রম থেকে আজ তোমার মুক্তি হোক 

বৃথ। প্রশ্ন কোরো না অন্যকে । 

শ্বাসরুদ্ধ করে সাধনার কী দরকার ? 

নাসাগ্রে দূষিনিবদ্ধ করে 

কী দরকার চিত্তসংযোৌগের ? ওহে ূর্খ ! 
একবার অন্তত সহজ উপভ্ভোগ কর 

ভাঁহলে টুটে খাবে সংসারের বন্ধন ৷ 
প্র নীতি পি 

সহজে সবাই সমান, 
সেখানে শুদ্রও নেই, নেই ত্রাক্ধণ । 
এই €( সহজেই ) পুণ্যসলিল। যমুনা, 
এখানেই গঙ্গাসাঁগর, বারাণসী, প্রয়াগ | 

চন্দ্র সুর্য এখানেই । 

ক্ষেত্র, পীঠ, উপক্পীঠ 

ঘুরেছি সব তীর্থে ই, 
তবু দেহের মতে। এমন পবিজ্র 

স্থখস্থাঁন পাইনি কোথাও । 

ওহে নিষ্কুলী €কুলহীন ) 
সহজ্জের তন্বে মন্ত্র্শী্্ সবই অর্থহীন 3 

তার মাঝেই লীন হয়ে যায় 
ব্রজ্জা-বিষুতমহেশ্বর, সমগ্র চরাঁচর । 
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যার। পান করে না গুরুবচনের 

অমৃধারা 

শীস্তের নান কচকচির মরুভূমিতে 

শুকিয়ে মরে তার তৃষ্ণায়। 

ক্ষমা করুন পণ্ডিতরা, 

অগ্ কিছু করার নেই আমার 
গুরুর উপদেশ যা জেনেছি, বলছি তাই। 
গোঁপন কিছুই করব না! । 

কমলকুলিশে ইন্ড্িয়ভোগে 
দুয়ের যে সখ, 
কে আছে ব্রিভুবনে 

যে আনন্দ পায় না সেই রমণে ; 
এতে সর্ব কাঁমনা পূর্ণ হয় না, এমন 

আছে কি কেউ? 

«এই আপন, এ পর”-_এইভাঁবে 

ভাবে যে 

বদ্ধ থাকে সে বিন। বন্ধনেই ; 
মুক্ত করতে পারে না! মে নিজেকে । 

৪ র্ ক 

সিদ্ধদের পরিচয় 

অবশ্যই সরহ সম্পর্কে আলোচন! করতে হলে তীর সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের 

মানুষগুলির কথ! বিশেষ করে জাঁন। দরকার ; বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনায় 
খুব লাভ হবে ন।। 

সরহ ও এই আশে-পাঁশের মান্ষগুলিই সিদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ । 

মহামহৌপাধ্যায় হরপ্রসাদ শীন্ত্রী তার “হাঁজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় 
বৌদ্ধগান ও দোঁহাস্ম্ি পদকর্তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে তেত্রিশ জনের নাম করেছেন, 
এ'দের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের আলোচিত সিদ্ধদের তালিকার অন্তভুক্ত নন। 

যেমন দীপংকর শ্রীজ্ঞান, ধৃষ্টিজ্ঞান, বৈরোচন, মহান্খতাব্রজ প্রভৃতি | 
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পরবর্তশ কালের গবেষণায় অবশ্য তেত্রিশ জনের নয়, প্রধানত তিব্বতী সৃত্র 

থেকে মোট চুরাঁশি জনের নাঁম পাওয়া যায় । তিব্বতী ভাষায় এদের বল। হয়েছে 
ডুপথোব বা সিদ্ধ । তবে পরবর্তা কালে নিছক সিদ্ধের সঙ্গে সম্মানার্থে আচার্য, 

মহাঁচার্য ইত্যাদি জুড়ে দেওয়1 হয়েছে কখনও কখনও । সরহ এই.সিদ্ধদের মধ্যে 
অন্যতম আর সরহ প্রমুখদের নিয়েই আমাদের এই আলোচন! । 

সিদ্ধদের সম্পর্কে বিশদ করে জানতে হলে যে প্রধানত তিব্বতী উপকরণের 
উপর নির্ভর করতে হবে, এ কথা আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচন করেছি । অতএব 

তিব্বতী সুত্র থেকে চুরাঁশি সিদ্ধদের সম্পর্কে যা জান। যায় তাঁর একটি প্রাথমিক 
ছক এখানে দেওয়। প্রাসঙ্গিক হবে। অবশ্য এখানে একট কথ। বলে রাঁখ। দরকার । 

তিব্বতী গ্রন্থটির বিভিন্ন সংস্করণে সিদ্ধনাম ও তাঁদের দেশনাম সর্বত্র এক নয়। 

বর্তমান তালিকায় আমরা যে-সংস্করণ অনুসরণ করেছি তারই ভিত্তিতে নামগুলি 
ব্যবহার করেছি। অনেকে সংশোধিত নাম ব্যবহার করেছেন | যেমন : চত্রপা 

( চিত্রপা ), কুচিপা ( কুজিপা ), লীলপা ( লীলাপা ) ইত্যাদি । 
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সিক্ধদের নাম 
এ'দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোঁচন1! করতে গেলে প্রথমেই ওঠে নামপ্রসঙ্গ 

সাধারণত--বিশেষ করে উচ্চবর্ণের সমাজে-- সন্তানের নামকরণে এখনও দেখা 
যায় সংস্কৃত শবে প্রাধান্ত | কিন্তু সিদ্ধদের নামের তালিক। বিশ্লেষণ করলে দেখা 

যাবে সংস্কৃত বা তৎসম শব্ধ নয়, তাঁদের অনেকের নাম বৃত্তিগত বা. পেশাগত । 

যেমন তন্তিপা : তাঁতি। চমরিপা : চাঁমার | তেলিপা : তেলি । কুমৌরিপ! : 

কৃমোর | ধোস্িপা : ধোবী। কংপরিপ। : কামার । মেদিনীপা £ চাষী। 
কিংবা তাঁদের আচার-আচরণ অনুযায়ী নামকরণও চোঁখে পড়ে । যেমন, লৃইপ! : 

মাছের অন্ত্র খেতেন বলে এ হেন নাম। বীণপা : বীণ] বাঁজাতেন। থকণপ। ব৷ থগন- 

পা]: লোক ঠকাতেন বা মিথ্যা কথ! বলতেন । শলিপা : শেয়ালের বা নেকড়ে 

বাঘের ডাকে ভয় পেতেন । অজোকো। বা অযোগ্য : অলপ প্রকৃতির লোক । এক 

গৃহস্থ পুত্র ; তাঁর নাম নগুণি অর্থাৎ ধার কোন গুণ নেই | কুদ্কুরীপা : কুকুর নিয়ে 

চলতেন | দিংকপা : ধান কুটতেন ( ঢে'কিতে ?)। দীরিকপা : বেশ্টার ভূত্য, দোর 

সামলাতেন । এমনি সব নাম সিদ্ধদের | এগুলি সত্যই ব্যক্তিগত নাম কিনা, এ প্রশ্ন 

নিশ্চয়ই অবান্তর নয়। 

সিদ্ধ বলে ধাঁদের প্রসিদ্ধি তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : বহু যুগের ওপারে দীড়িয়ে 
স্তারা যেন এ যুগের কবির ভাষায় বলতে চেয়েছেন, 

“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'_সে তীদের নয় । 

যার যে কাজ সে কাজ সম্পূর্ণ সার্থক করেই তাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন : নিজের 
পেশাকে ছাড়েন নি, সংসার ছেড়ে বনবাসেও যান নি, প্রত্রজ্যা, উপসম্পদ। গ্রহণ 

করে মঠে মন্দিরে, সংঘাঁরাঁমে আশ্রয়ও খোঁজেন নি । সিদ্ধদের মধ্যে তাই প্রায় সবাই 
একান্ত বৃত্তিজীবী । এখানে কথাটা! আরও বিশদ করে বলতে চাঁই । যেমন শবরিপা : 

ব্যাধ | মীনপ] : জেলে । গোরক্ষপ। : গরুর রাখাল । তত্তিপা : তাতি। চমরিপা ও 

পনহপ : চাঁমার | খড়াপা : চোর | নারোপা : শু'ড়ি। ছত্রপা : ভিক্ষুক । ভন্ষেপা : 

চিত্রকর ! অচিন্ত্যপা : কাঠুরে । মেকোপা : মুদী । কোটলিপা বা কোদালিপা : 

কোদাল দিয়ে মাটি কোঁপান। যোগিপা : চগ্ডাল। গোরুরপা : ব্যাধ বা পাখি 

মারেন । পচরিপ] : পিঠে বিক্রেত। | কন্তলিপ। : দজি। সরহপ। : শর তৈরি করেন । 

এ'র। বেশির ভাগই নীচু জাতের মানুষ । চুরাঁশি জন সিদ্ধের মধ্যে কুড়ি জনকে 

তো স্পষ্ট করে শূদ্র বল! হয়েছে। একমাত্র বিরূপাকেই দেখ প্রথম পর্বে সংঘারামের 

বৌদ্ধতিক্ষুবূপে | তবে বিহারে বদে মদ মাংস খাওয়ার অপরাধে তিনি ভিক্ষুপংঘ 
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থেকে বিতাড়িত হলেন অবিলম্বে; যদিও তারপরে তাঁর মদ খাওয়ার মাত্রা! বেড়েই 
চলল। 

এদের দুচীরজনকে যে রাজা বা রাজপুত্র বল। হয় নি ত1 নয়, তবে সিদ্ধ হতে 

গিয়ে প্রথমেই তীদের শ্রেনীচ্যুত, জাতিচ্যুত হতে হয়েছে। যেমন দিংকপা শুরুতে 
ছিলেন বেদজ্ঞ ত্রাহ্ধণ মন্ত্রী; সিদ্ধিলাভের জন্য কিন্তু তাঁকে যদ বিক্রি করতে 

হয়েছে, ধান কুটতে হয়েছে । কেন? তাঁর কাহিনীতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, 
্রাহ্মণত্বের অহংকার চূর্ণ করবাঁর জন্যই তাঁকে দিয়ে এসব হীন কাজ করানে। | রাজা 
ইন্্পাল সিদ্ধ পদবাচ্য হবাঁর জম্য বাঁরনা'রীর দাসত্ব গ্রহণ করেছেন, এই বাঁরনারীরই 
পা ধুয়েছেন, সারা শরীর মালিশ করেছেন; তাই সিদ্ধ পদবাচ্য হবার পর ত্বার 

নাম হলে দারিকপ1-“দরোয়ান” (?)। 

দিদ্ধদের গুরু 
কিন্তু কারা এদের গুরু ছিলেন? সিদ্ধির জন্য এদের দীক্ষাই ব]। কারা দিয়েছেন? 

সেখানেও দেখা যাঁবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব। শান্ত্রজ্ঞ বৌদ্ধাচার্ষের হদিশ মেলে না) তার 

বদলে এদের দীক্ষা ডাকিনী ব1 'যোগী'দের কাছে। 
ওড্ডিয়ান পাঁজ ইন্দ্রভূতি ও তাঁর বোন লক্ষ্মীংকরা। বল! হয়ে থাকে আচার্য 

পদ্মসম্ভব এই ইন্দ্রভৃতিরই পুত্র । তিব্বতরাঁজ ঠি-ক্োংদে-চান ( ্রীঃ 755-797 )- 

এর আমন্ত্রণে বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের সময়ে পদ্মসম্ভবও তিব্বতে যান, 
পত্বী মন্দরবাঁও তীর সঙ্গে তিব্বতে গিয়েছিলেন । 

ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীংকরার গুরু ছিলেন সিদ্ধ কম্বলপা'। সিদ্ধ অচিন্তপার গুরুও 
এই কন্বলপা। আবার সিদ্ধ অচিন্তপার তিন শিল্য-সিদ্ধ গোরক্ষপা, সমুদপা, 
চৌরঙ্গপা । কিন্তু এ হেন কম্বলপা?, ধার শিষ্যু-পরম্পরায়' এত জন সিদ্ধর তালিকা-_ 

তীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন কে? 
তার দীক্ষাদাত্রী কিন্তু এক ভাকিনী--সে ডাঁকিনী আবার তার নিজের মা । 

আপাত দৃষ্টিতে তিনি রাজরাণী বলেই উত্লিখিত, কিন্ত রাঁজরাণীর সংসারধর্ম ছিল 
তাঁর বাইরের আবরণ । রাজপ্রাসাদের বাইরে গোপনে ডাঁকিনীচর্যাই ছিল তার 

আসল সাধন! । পুত্রকে রাজকাঁজে বিমুখ করে তিনিই তাকে নিয়ে যান সাধনার 
পথে। 
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তত্তিপা ও কাহুপার গুরু জালম্ধরপা। তীর দীক্ষাও এক ডাঁকিনীর কাঁছে। 
ুস্ুরীপার দীক্ষারদাত্রীও এক ডাকিনী আর মণিভদ্রা ছিলেন এই কুস্ক্রীপারই 
শিষ্যা!। দিংকপা। ও দারিকপার গুরু লৃইপা ; লুইপার দীক্ষাও এক ভাঁকিনীর কাছে। 

ভিক্ষণপা, ধর্মপা, কন্তলিপা-_ এদেরও ডাকিনীর কাছেই দীক্ষা | সিদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ 
চুরাশিজনের জীবনী থেকে দেখ যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুড়ি জন সিদ্ধর 

দীক্ষাদাত্রী ছিলেন ডাঁকিনী। কার এই ডাঁকিনী? 
ব্রিফণ্ট-এর বুৃহদাকার গ্রন্থ (£২. 910178010 7176 140171275 ) পড়লে দেখ 

যাবে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠীপর্বে যাঁদের ডাইনী বলে নির্যাতনের 

শিকার কর! হয়েছে, প্রাচীনতর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মাচরণে তাঁদেরই একচ্ছত্র 
অধিকার । তাহলে কি এ প্রশ্ন তোলা যায় যে সিদ্ধ আন্দোলনের মূলেও মাতৃ- 

তান্ত্রিক ধর্মের একটা ইংগিত খোঁজা অবাণুর নয়? 
যাঁই হোঁক, এ হেন ডাকিনীদের কাছে দীক্ষা! নেবণর প্রথম ও প্রধান শর্ত ছিল, 

শষ্যদের জাতপাতের ধারণ। ভূলতে হবে, শ্মশীনে-মশীনে যত্র-তত্র থাকতে হবে, 

ভাল ও মন্দ খাছ্ের বিচাঁর ছেড়ে পচ] ও বাসি খাবার খেতে হবে । 

এই সিদ্ধদের সময়ে-অর্থাৎ পাল রাজাদের আমলে - প্রধানত রাজবংশের 

পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্বভারতে নীলন্দী, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, সোমপুরী প্রভৃতি বিহার 

বৌদ্ধধর্ম-চর্চার কেন্দ্ররূপে দেশে-বিদেশে যখন কীতিত হয়েছে তখন এই অখ্যাত, 
কুখ্যাত ডাঁকিনীরা শ্শানে, পথের ধারে, শুঁড়িখানায় বসে বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও ধর্মে 

অন্রাগ দেখিয়েছেন __ এই সিদ্ধান্ত অবিশ্বীশ্য হয়ে দাড়ায় না কি? 

দীক্ষাদীত্রী হওয়! দূরের কথা, নারীর প্রাধান্য বা মমানাধিকার কি বৌদ্ধধর্ম 

কোনে সময়ে ছিল ? বুদ্ধদেবের কাল থেকে মহীপ্রজাপতি গৌতমী ও আনন্দের 

কাহিনী তো। অজান1 শয়! বুদ্ধদেবের পালিক মাতাকে বৌদ্ধধর্সে প্রবেশের অনুমতি 
দিয়েছিলেন বলে আনন্দকে গঞ্জনা সহ করতে হয়েছিল । বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করতে 

হলে প্রথমেই সংসার ত্যাগ করে, নারীপংগ ছেড়েই প্রত্রজ্যা ও উপসম্পদ। গ্রহণ 

করার নিয়ম) তবে সংঘারামে দীক্ষা ও আশ্রয়লাভ সম্ভব | তাই ভাকিনীদের সঙ্গে 

বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক খোঁজা কষ্টকল্পন! নয় কি? 
শিষ্যদের দীক্ষ' দেবার সময়ে ডাঁকিনীদের প্রথম কথা : যে ঘা কাঁজ করছো, 

তা ছেড়ো। না, বরং আরও ভালে! করে করো।- তাঁরই মধ্যে সত্যের সন্ধান । 

তুলনায় পরবর্তা কালের ভাষায় তার! জানতেন আর মানতেন, 
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চাষি খেতে চালা ইছে হাঁল 

তানি বসে তাত বোনে, 

জেলে ফেলে জাল-_ 

বন্থদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার 

তারি "পরে ভর দিয়ে 

চলিতেছে সমস্ত সংসার ।' 

যোগীদের কথ। 
ডাঁকিনী ছাড়াও চুরাশি সিদ্ধর জীবনীতে আর এক ধরনের গুরুরা এসেছেন, ধ|দের 

বল। হয়েছে যোগী । 

লীলাপা সিদ্ধদের তালিকায় দ্বিতীয়, তাঁর কাহিনী অনুপাঁরে _ 
দক্ষিণ ভারতের এক রাজা এক সময়ে সিংহাসনে বসেছিলেন | ভিনদেশী এক 

যোগী সেই সময়ে তাঁর কাছে এলেন। 

তাঁকে দেখে রাজা বললেন, “দেশে দেশে ভ্রমণ করে আপনি ক্রিষ্ট হয়েছেন ।' 

“আমি কিছু কষ্ট ভোগ করছি না, কিন্তু আপনি নিজেই ক্রিষ্ট । রাজ্য হারাবার 

ভয়ে, প্রজাদের অসন্তোষের আশংকাঁয় আপনি সর্বদাই বিব্রত । আমি আগুনে 

লাফিয়ে পড়লেও পুড়ব না, বিষ খেলেও মরব না। রসায়নের সিদ্ধি আঁমার আছে ।' 

তার কথা শুনে রাঁজার শ্রদ্ধা হলো৷ ৷ কিন্ত শুধু লীলাপাঁই নন, মোটের উপর 
চুরাশি জন সিদ্ধের মধ্যে একত্রিশ জন সিদ্ধকে এই যোগীর1 সিদ্ধির পথ দেখিয়ে- 
ছেন। এদের মধ্যে লীলাপা ছাড়াও আছেন, কংপরিপা, চমরিপা, শলিপা', ছত্রপা 

প্রমুখ সিদ্ধ । এই সিদ্ধদের আবার শিষ্রাও ছিলেন । 

সব মিলিয়ে সিদ্ধদের এক বিরাট দল এই যোঁগীদের কাছে তাঁদের সিদ্ধির জন্য 

প্রত্যক্ষভাবে বা সম্প্রদায়-পরম্পরায় খণী । 

কারা এই যোগী? আমাদের আকরগ্রন্থ থেকেই দেখা যাবে, এরা কোন 
বাধাপথের পথিক নন । কথন যে কোথা থেকে হঠাৎ এসে এর হাঁজির হচ্ছেন, 

তার হদিশ পাঁওয়। ভার | যখন যাঁর যেখানে দরকার, প্রয়োজন বুঝে এরা তার 

পাঁশে এসে দীড়াচ্ছেন। ভদ্রসমীজের বাইরে ছায়ার মতো। এদের গতিবিধি । 

শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এঁরা নন | বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, ত্রাহ্গণ-_কোন ধর্মের এলাকাতেই 
এদের ফেল! যাবে ন1। যদিও এ'দের দু'চার জনকে প্রথমে যোগী পরে ভিক্ষু বলা 
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হয়েছে, তবুও এদের আচার-আচরণ, ধরণ-ধারণ থেকে স্পষ্টই বোঝ যায় বৌদ্ধ- 
ধর্মের নীতি-নিয়মের ধারে কাছেও এ'রা যান নি। নিষিদ্ধ মগ্য, মাংস, মৈথুন _ 
কোনও কিছুতেই এ*দের বিরাগ নেই। 

যেমন ধনী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ভদ্রপার কাহিনী : 

মণিধর নামের এক দেশে এক ত্রাঙ্গণ অগাঁধ ধনসম্পদ ও অসংখ্য অনুচরসহ 

( ভোগন্থুখে ) বাস করছিলেন । 

একদিন তার অনুচরর] স্নান করতে গেল, তিনি নিজ গৃহেই থাকলেন । এমন 

সময় এক যোগী তাঁর কাছে এসে আহার চাইলেন । ' 

্রাহ্ণ ( যোগীকে ) বললেন, “তুমি অশুচি, আমার গৃহ অপধিত্র করবে না, 

চলে যাও এখান থেকে । আমার অনুচর ও অন্যরাও পছন্দ করবে নী, চলে 

যাও।' 

যোগী বললেন, 'অশুচি কাকে বলে ?' 

্রাহ্ষণ বললেন, "যাদের দেহ অক্নাত, বসনহীন, নরকপালধারী, যারা অপবিত্র 

খাগ্ খায়, নীচকুলের যাঁরা, তারাই অশুচি । শীগ্র অন্থাত্র যাও |”... 

পরে কিন্তু ব্রান্ধণের শ্রদ্ধা হলে ।-..ব্রাহ্মণ বললেন, “আমি যদি এখানে ধর্ম 

শ্রবণ করি তাহলে আমার অনুচর ও অন্যরাও আমার উপর বিরক্ত হবে । আপনি 

যেখানে থাকেন, সেখানেই আমি যাবো । কোথায় আপনি থাকেন ? 

'আমি শ্রশীনে থাকি । মদ ও শৃকরমাংস নিয়ে সেখানে এসো 1 
ত্রাহ্মণ বললেন : "আমি ত্রা্ষণ. মদ ও শুকর মীংসের নাম উচ্চারণ করাও 

আমার অনুচিত, কী করে আমি ত। নিয়ে যাব ?...যোগী বললেন, উপদেশ যদি 

চাও, তাহলে এগুলি নিয়ে আসবে ।”*.*ছন্মবেশে বাজারে গিয়ে ত্রা্গণ মদ ও 

শুকর মাংস কিনলেন আর শ্মশানে গিয়ে যোগীকে সেগুলি পরিবেশন করলেন । 
যোগী কিছুটা নিজে খেলেন, বাঁকিটা ত্রাহ্ণকে খেতে দিলেন ।.."তারপর তার 

জাতের অহঙ্কার দূর করবার জন্য ব্রাহ্মণকে ঝাড়ুদীরের কাজে লাগালেন । 

সমীজের বাইরে, লোকালয় থেকে দূরে বাস করতেন এই অজ্ঞাতপরিচয় 
যোগীর1; সংসারী মানুষের কাছে তীর। ছিলেন একান্তই উপেক্ষিত, অস্পৃশ্ত ৷ অথচ 

রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্তা।, ত্রাঙ্গণ মন্ত্রী ও তত্বজ্ঞ পণ্ডিত, ধনী গৃহস্থ থেকে শুরু 

করে বিশেষত চামার, শুঁড়ি, কামার, কুমোর, তেলি, তাঁতি, চাষাভুষো। পর্যন্ত 

সমাজের সব ধরনের মানুষ এদের গুরু বলে মেনেছেন, পরম ভক্তিভরে এ দের 

কাছে দীক্ষ। ও উপদেশ নিয়েছেন, নিয়ে সিদ্ধ হয়েছেন । কিন্তু কার এই সিদ্ধ? 
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সিদ্ধ শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যার অভাব নেই। তিব্বতী' তর্জমায় কিন্ত কোনও 

রকম বাগাড়থ্বর ন। করে খুব সৌজীহ্জি বলা হয়েছে “ডুপ্থোব” অর্থাৎ সিদ্ধ বা 

সিদ্ধিলাভ করতেন ধারা । এই প্রসঙ্গে অষ্টসিদ্ধির একটি তালিকা আমরা পাই : 

খড়া, অপ্রন, পাঁদলেপ, অন্তর্ধান, রসরসায়ন; খেচর, ভূচর, পাঁতালসিদ্ধি । 
অনেক সময় চুরাশি সিদ্ধদের এই সব অলৌকিক কার্যকলাপে পারদর্শী বলে 

বর্ণনা করা হয়েছে । 

জিদ্ধদের সংখ্য। 
সিদ্ধদের সম্পর্কে আর একটি বিতকিত প্রশ্ন, তাঁদের সংখ্য। | প্রধাঁন প্রধান তিব্বতী 

স্থত্রে চুরাশি জন সিদ্ধর নাম থাকলেও অন্যরা এই সংখ্যাকে কখনও বাঁ আশি, 
কেউ ব৷ ছিয়াত্তর, একজন পঞ্চাশ আবার একজন পঁচাশি বলেছেন । চুরাশি- 

এই সংখ্যা নিয়ে বহু গবেষণ হয়েছে বৌদ্ধশান্তর গ্রন্থে কখনও ঢুরাঁশি হাজার 
ধর্মক্দ্ধ, চুরাশি হাজার সপ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বাঁগচী অবশ্ত এই সংখ্য।টির 
কোনও গুড় তাৎপর্য আছে বলে মনে করেন নি, তিনি মন্তব্য করেছেন, “5/৩ 
511011% 00 1100107109৬ অ1)9 005 00710051985 84 2100 001 21050101116 

৩196. 

মিক্ধদের ভাব। 
কিন্ত কী ভাষায় কথ বলেছেন এই সিদ্ধরা আর তাদের গুরু ডাঁকিনী ও 

যোগীরা ? সে ভীষা নিশ্চয়ই পণ্ডিতী ভাঁষ। নয় । সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁদের 

সঙ্গে মুখের ভাষায় কথা বল1-বিশেষ করে গান রচনা করা-_এই তাঁদের কাজ 
ছিল। মোনডুপ শেরব তাই স্পঞ্ট করেই বলেছেন, ভারতের চম্পারণের মহাগুরু 

অভয়দত্প্রর কঠকলস থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ মুখ থেকে শুনে চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 
লেখ অর্থাং লিখিত কোন গ্রন্থের অনুবাদ নয়, একেবারেই মৌখিক এঁতিহোর 
ফসল । 

সিদ্ধর। তাদের ভক্ত শিষ্যদের কাছে যা বলেছেন তাও দেবভাষ। সংস্কৃতে নয়, 

পুঁঘির লেখায় বাঁধা পড়েনি সে উপদেশ । সাবেকি শিক্ষার স্থযোগ-বঞ্চিত সমাজের 
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তথাকথিত নীচের তলার এই নিরক্ষর মান্ষগুলি যেভাঁবে জীবন কাঁটাতেন, যাঁদের 

মধ্যে ও যেখানে থাকতেন, আর যে কথাগুলি তাঁরা বলেছেন -__সাধু ভাষায় 

স্কৃতে তা উচ্চারিত হওয়া কোনোমতেই সম্ভব কি? অথচ টীকা ছাড়াও তন্ত্রের 

অজস্র গ্রস্থ এই সিদ্ধদের নামে সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হয়েছে !5 মূল গ্রন্থের দুরূহ জটিল 

তত্বকে সহজ সরল করে ব্যাখ্যার জন্যই টীক1 বৃত্তি প্রভৃতির অবতারণা । আর 
এখানে দেখা যাচ্ছে উলটপুরাঁণ । মুখের কথার সহজ দোহা ও গানের উপর শাস্ত্রের 

নান! রকম কচকচি আরোপ করে তাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে 

যাবার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা ! মুনিদত্তর সংস্কৃত ও কর্ম-ঠিনলেপাঁর তিব্বতী ভাষায় 
লেখ। টীক! তার প্রমাণ । ও 

সিদ্ধদের রচিত চর্যাগীতির ভাষ। সম্পর্কে স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 

[179 18178098001 095 00125 15 0175 £500106 ৬6179800181 01 135581 

৪0115 78515. 70 ০610085 1০ 09৩ 62115 ০01: 010 টব1/, 995.0 এই ভাষা 

নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহু আঁলোঁচনা হয়েছে । হরপ্রসাদ শান্তীর মতামত অনেকেই 
জানেন। তিনি এই প্রপর্গে বলেছেন, গানগুলি সন্ধ্যা ভাষায় লেখ! এবং সন্ধ্যা 

ভাষা মানে আলো-আধারী ভাষা । বিধুশেখর শাস্ত্রী তীর “সন্ধ্যা ভাষা প্রবন্ধে এ 

সম্পর্কে বিস্তৃত অভিমত দিয়েছেন । আলোচনা করেছেন মুহম্মদ শহীহল্লাহ,৪ 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী,০ স্বকুমার সেন,£0 শশিভৃষণ দাশগুপ্ত," মণীন্দ্রমোহন বস, ১ 
00 90511819%6,£5 1১০1 7%86105:£ প্রমুখ দেশবিদেশের পণ্ডিতর] | 

প্রশ্ন উঠেছে চর্যার ড।ষা, সিদ্ধদের ভাষা _-এ কি সত্যিই ধাঁংলাভাষার প্রীচীন- 

তম নিদর্শন ? বিরুদ্ধত1:€ করেছেন অন্ত পগ্ডিতরা | বলেছেন বাংল] নয়, এ ভাষা 

হিন্দী ; কেউ দাবি করেছেন, এ ভাষা ওড়িয়া ।£« 

কিন্ত ভাষার প্রাদেশিকত্ব নিয়ে এই বিতর্ক শুরু করলে বোধহয় একটি প্রাথমিক 

সত্যকেই অস্বীকার কর! হয় । কেননা এ কথা তো৷ আমাদের সকলেরই জনা, আর 

মেনে নেওয়াই বোধহয় ভালো যে আজ থেকে হাজার বছর আগে বাংলাদেশ 
বলতে এক বুহৎ বঙ্গকেই বোঝাতে। | [11616 556003 10 1025 ৮560. 0 

01001010510 ০0217500100 0০055া2 31178, 1397581) 79110185 850 006 

/৯100118, ০001109, 18018119 20 11075 0156108119, £ 7 

তবুও চর্যার ভীষ। নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচলিত একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 

সংশয় জাগে । 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, “তাই আমর! দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া 
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ধরিয়৷ লইয়াছি! তাহার অনেকগুলি সংকীর্তনের পদ ছিল। একখানির নাম 

বস্তাসন বস্্রগীতি', একখানির নাম “চর্যাগীতি', একখানির নাম “দীপংকর শ্রীজ্ঞান 
ধর্মগীতিকা* । আমার এই কথ৷ যদ্দি সত্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য 
বড় কম ছিল না । এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃভাষার পদ রচন| করিতে কুষ্ঠিত 
হইতেন না।”:৭ 

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বাঙালী ছিলেন নিঃসন্দেহেই, কিন্তু এই রচনাগুলি তিনি 

যে বাংলায় লিখেছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ আছে । তিব্বতী অনুবাদ 

পদ্ধতির সঙ্গে ধাদের পরিচয় আছে, তীর জানেন, অন্থবাঁদের প্রথমে বা! শেষে 

(পুষ্পিকায়) অনুবাদক লিখে জানান যে 'জ্যাগর কেদদু”_অর্থাৎ ভারতীয় ভাষায় । 

তাই সংস্কৃতে গ্রন্থটির ভারতীয় নাঁম, তারপরে “বোহি কেদছু” অর্থণৎ তিব্বতী ভাষায় 

তার অন্থবাদ। যেখানে এই বিশিষ্ট রীতিটি অনুপস্থিত, সেখানেই মূল গ্রন্থটি 
সংস্কতে লিখিত কিনা সে সন্দেহ থেকে যায় । কিন্তু শাস্ত্রী মহাঁশয় দীপংকরের সে 

তিনটি রচনার উল্লেখ করেছেন, সেখানে এই রীতি লঙ্ঘিত হয় নি, গ্রন্থারত্তে ও 

্রন্থশেষে পুষ্পিকায় গ্রন্থগুলির সংস্কৃত নাম দেওয়। হয়েছে, আর অনুবাদে দেখা 

গেছে সে এইগুলি বিশুদ্ধ মহাঁযান মতের রচন] ছাঁড়া অন্য কিছু নয় |: 

চর্যার রাগরাগিণী 
চধার রাগরাগিণী প্রসঙ্গে এখানে সামান্য কিছু খল৷ দরকার । প্রাচীন বাংলা 

ভাষায় সিদ্ধদের প্রচিত গাঁনের মধ্যে যে অংশ উদ্ধার করা গেছে তার রাগরাগিণী 
নিয়ে গবেষকরা আলোচনা করেছেন । এ প্রসঙ্গে “সঙ্গীত পারিজাত”, “ভারতীয় 

সঙ্গীতের ইতিহাস” বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতকে শাঙ্গদেবের রচনা “সঙ্গীত 
রত্বাকরে” বনু তথ্য পাওয়। যায় । গ্রন্থটির ইংরেজি ও বাঁংল। অনুবাদ হয়েছে । 

এ ছাড়াও আলোচন। করেছেন স্বামী প্রজ্ঞাঁনানন্দ তার গ্রন্থ 44 7185107) ০/ 

17210 74%510-এ (২015 01135107898] 10 055 ৫010911) 01 1৬101510) | 

ল্গন স্কুল অভ. ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর অধ্যাপক আর্নব্ড 

বাকে নেপালে মোট বাঁইশটি গানের সন্ধান পাঁন। শশিতৃষণ দাশগুপ্ত লগুনে সেই 
গানগুলি শোনেন, চর্যাপদের সঙ্গে এই গানগুলির সাদৃশ্ঠ দেখে তিনি নিজে আবার 
নেপালে গিয়ে মোট আটানব্বইটি গান সংগ্রহ করেন । অধ্যাপক বাকে-র সংগৃহীত 
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একটি গানের অনুরূপ গান পরব কালে নীলরতন সেনের 7271) 751077 

14 7/675710602/107 গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে । 

তেঙ্গুর সংকলনে কাণেরিগীতিকা, কাহপাঁদগীতিক, মাতৃচেট গীতিকা', নাড়পাদ- 

গীতিকা, লৃইপাদগীতিকা, ভোস্থিগীতিক1, বিরূপাঁগীতিকা, কম্বলগীতিকা ইত্যাদি 
নামে বহছু-সংখ্যক তুস্বদীর্ঘ গীতিক। তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে । কিন্তু 

চর্যাগানের সঙ্গে এগুলির বিশেষ পার্থক্য আছে । চর্যাগানগুলি বেশির ভাগই 

পরিমিত পঙ.ক্তিতে বাঁধা । 'বৌদ্ধগাঁন ও দোহা'র ছেচল্লিশটি গানের মধ্যে চক্জিশটি 

গানই দশ পংক্তির | 
সংগীতবিদ্দের বিচারে চর্যার গানগুলির অধিকাংশেই দেশীয় রাগরাগিণীর স্থ্র 

দেওয়৷ হয়েছে । চর্যার অধিকাংশ গানে টীকাকারের নির্দেশ “গৌড় রাগে গেয়” | 

কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সে চর্যারচয়িতার! রাগরাগিণী নিয়ে বিশেষ 

মাথা ঘামান নি। যেমন প্রথম ও সাঁতচল্লিশ সংখ্যক চর্যায় কোন্ রীগে গাইতে হবে, 
তাঁর নির্দেশ নেই। চর্যার যে পুঁথিটি পাওয়া! গেছে, তাও সংকলন | টীকায়ও 

পুথিটিতে রাঁগরাঁগিণীর নির্দেশ বলে সেখানে যা আছে তা সম্ভবত টীকাঁকারদেরই 

সংযৌজন। পরবর্তা যুগের বাংল কাব্য ও সঙ্গীতের ধারায়--গীতগোবিন্দ, 

শ্রীরুষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, লোকসংগীত ও বাঁউলগান-_চর্যাগানের প্রভাবে 
কতট? প্রভাবিত হয়েছে, তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় । 

কালপরিচয় ব সময়সীম! 
'চর্যাগীতিকোষ", “চতুরশীতি-সিদ্ধপ্রবৃত্তি' ও অন্য তিব্বতী স্থত্রে লৃুইপাঁকে প্রথম সিদ্ধ 

বল। হয়েছে; রাহুল সাংকৃত্যাঁয়ন কিন্ত সরহকে আদি সিদ্ধ বলেছেন । 

সরহ আদি সিদ্ধ কি না এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও, সিদ্ধদের মধ্যে তার 

সমধিক প্রসিদ্ধি নিয়ে সন্দেহ নেই ; বিভিন্ন আলোচনার তার পরিচয় পায়! 

ষায়। 

দশম ত্রীস্টাব্বেই যে সরহ দেশবিদেশে অপাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এ 

পরিচয় আমরা৷ আগেই পেয়েছি । তাছাড়। কর্ম-ঠিনলেপা বলছেন, “মধ্য তিব্বতের 

ঞারিতে পৌছে অতীশ সেখানে সরহর দৌঁহা প্রচার শুরু করলেন ; যখন তিনি 

সরহর দোহ1 তর্জম! করে “যজ্ঞাগ্রির বা কী প্রয়োজন? কী প্রয়োজন নৈবেছের ?-_ 
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এইসব বলতে লাগলেন, তখন শিষ্বু ডোম-তোনপ তাকে নিরস্ত করলেন। অতীশ 

এতে খুব খুশি হন নি ।'£০ যাঁই হৌক, ঘটনাটি ভূমিকায় একবার বললেও অতীশের 
জীবদশাতেই (4.9. 982--1054) যে সরহ প্রাচ্যের বিঘ্জ্জন-সমাঁজে কতট। 
প্রীধান্ত পেয়েছিলেন, সে কথা বোঝাঁবার জন্যই এই প্রসন্গের পুনরুল্লেখ | 

সিদ্ধদের কালনির্ণয় একটি বিশেষ জটিল সমস্যা, সন্দেহ নেই। লৃইপা, নাঁরোপা 
তিলোপা, জালন্ধরপা, দারিকপ৷ প্রভৃতির কাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেশবিদেশের 

বহু গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। সে বিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখের স্থযোগ বা স্থান আমাদের 

বর্তমান আলোচনায় নেই । আমর] তাই শুধু কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্তিতের মতামত 
এখানে উপস্থিত করছি : 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সিদ্ধদের আবির্ভতীবকাঁল 950--1100.9: 
প্রবোঁধচন্দ্র বাগচীর মতে, দশম থেকে দ্বাদশ খ্রীস্টাব্ব 12% 

মুহম্মদ শহীছুল্লাহও সরহ, তিলোপা, নারোপা ইত্যাদি সিদ্ধাদের কালনির্দেশ 
করেছেন ।%8 

ধর্মবীর ভারতী* এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত অনুসরণ করে সিদ্ধদের 

আনুমানিক কালনির্ণয় করেছেন : সরহপা, লৃইপা প্রভৃতি সমকালীন সিদ্ধগণ 800 
--85. 

মৎস্যেন্্র প্রভৃতি সিদ্ধগণ 875--925. 

গোরখ, জালন্ধর কাহৃপ৷ প্রভৃতি 925-- 1000, 

তিলোঁপা, নারোঁপা', মৈত্রীপা প্রভৃতি 1000--1100. 

সিদ্ধদের কাঁলনির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন তিব্বতের খ্যাত-অখ্যাত বহু এঁতি- 

হাসিক | এ'দের মধ্যে বুতোন রিন্ছেন ডুপ, গোঁয় লোচাবা শোন সু পাল, 

জোনাং তাঁরনাথ কুনগাঞ্চিনপো, স্থমপ। খেনপো এশে পালজৌর-- এই চারজন 
এঁতিহাঁসিক সর্বপ্রসিদ্ধ ৷ এখানে স্থানাভাবে এদের মতামত উদ্ধৃত কর। সম্ভব নয়, 
স্থযোগ পেলে গ্রন্থান্তরে সিদ্ধদের কালনির্ণয় প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচনার 

প্রয়াস করবো । 

দক্ষিণ ভারতে সিদ্ধ আন্দোলন 

দিদ্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কথা বাদ দেওয়া যায় না। “চতুরশীতি- 
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সিদ্ধ-প্রবৃন্তি-তেই বলা হয়েছে, লৃইপ। ও শান্তিপা রাঁমেশ্বর গেলেন, বিরূপা দক্ষিণ 
ভারত থেকে পূর্ব ভারতে এলেন, লীলপা৷ দক্ষিণ দেশে যাঁত্র। করলেন, ইত্যাদি। 

তাছাড়া অবস্তাই মনে রাখতে হবে যে দক্ষিণ ভারতে সিদ্ধ আন্দোলনের প্রভাব 
আজে বিলু্ধ হয়নি । বিশেষ করে এই কথাটি মনে রেখে জনৈক আধুনিক গবেষক 

মন্তব্য করছেন : - 
[05 5100195 01 1811)1177801) 2165 ০610911)19 1101 0 15018160 2190. 

11006 ০০১ 0 16900108615, 006 80 17105881 10800 01 & 10817- 

[170180 (0:80161010, 2 , 

কাল-বিচারের দ্রিক থেকে একটা ধারাবাহিকতা অনুমীনেরও স্থযৌগ আছে। 
উত্তর-পূর্ব ভারতের সিদ্ধ আন্দোলনের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ আমুমানিক 

অষ্টম থেকে দ্বাদশ খ্রীস্টান্খ, দক্ষিণ ভারতে প্রখ্যাত তামিল সিদ্ধদের কাল দশম 
থেকে পঞ্চদশ শ্রীস্টাব্ব | তবে এখনও তাঁমিলনাদে সিদ্ধদের যথেষ্ট প্রভাব আছে! 

উত্তর-পূর্ব ভারতেও নামান্তরের আড়ালে তা আছে কী না, এ প্রশ্ন হয়তে। অবান্তর 

হবে না। অন্তত একটি বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । দক্ষিণ ভারতের 

সিদ্ধদের মধ্যেও সামাজিক ও মতাঁদর্শগত বিপ্লবী মনোভাব অস্পষ্ট নয় : 
[186 জে০ 08050 ঠ01081 1900195 06 076 161161903 00100010115 

01 016 1 21011 91001589810 81001-11009811510) 1175 06018] 0 ০01752% 

161181005 71:8011099, ৪100 0179 06118] 01 01:2/161... 

[196 2001-061010,00191) 2001-110021 (006 01 00971210011 51001)8 

6675 15 017151591, 91 90101162170 0106 1150 21016 60 50116 5 

ড/1)01) ৬6 1680. 01191... 2 € 

| 00916 15 0709 680016 10101) 19 [1 00111001) (0 81] 78101] 

91001)8 70919 1116916০616 ০0 001161 190551019 11667210055, 16 15 01061 

1801081 509০181 8000006. 411 [8211 91001)9. 10963 18196 2 70100690 

26810510856 200. 023691517)., 11015 15 81 65:0:617019 11019010176 8110 

101558110 0986016 : 1105/০561 10 51)0010 101 ০6 1081511)001916660, 1176 

91001795 51015 1001 50018] 15৬ 010001091165, 811711108৪৪ 1801081 

9070০000181 01810856 ০6 016 [71100 59০19. [1065 0151588106৫, 

1870150 ৪00 06901550 119 50০181 80105 ০1 00611 (10069, 8110 50109. 
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01 010610, [01 109181)05, 78001181071, 0159100601৪ 0001৩ 885 1060 

1615 /01৫ 06 00 98805,9? 

তামিলনাদে কয়েক শতক আগের এক প্রাচীন মহিল। কবি বলেছেন, মানুষের 

অধ্যে ছুটি মাত্র জাতি আছে--মহৎ ব]1 উদার এবং নীচ ব। অনুদার । 

সিদ্ধ শিববাকিয়ার বলেন, “দেবতা কি পাথরে আছে ?""মন্দিরই বা কী? 
অবগাহনের সরোবরই বা কী? মূর্থর1 পূজা করে মন্দিরে, সরোবরে । কিন্তু চিত্তেই 
আছে দেবালয়, চিত্তেই আছে সরোবর ।' 

সরহের প্রবল প্রতিবাদের কই কি ধ্বনিত-প্রতিধবনিত হয়ে ওঠে না এই 

উক্তির মধ্যে? 

প্রসঙ্গত বল] যায় যে আজকের কর্ণাটকেও সিদ্ধদের পরিচয় পাওয়। যায়। 

উত্তর কর্ণাটকের একটি জেলায় স্ুড়াঁগাডু সিদ্ধদের বাঁস। এই সিদ্ধরা ভিক্ষা করে, 
শ্মশানে ভোমের কাজ করে, তুচার জন চাষবাস করে, লেখাপড়ার সঙ্গে তাদের 

সম্পর্ক নেই বললেই চলে । 

দক্ষিণ ভারতের এঁতিহা অনুসারে সিদ্ধ আন্দোলনের প্রধান নায়ক বলতে পঁচিশ 

জন। তাদের একটি তালিক। এখাঁনে দেওয়া হলো । এই তাঁলিক। থেকেই দেখা 

যাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সিদ্ধদের মতো এ*দের অধিকাংশই সমাজে হাীনবৃত্তির 
সাুষ ৷ তবে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বিষয় এই যে এই তালিকার পঁচিশ জন সিদ্ধের 

মধ্যে তিনজন চীনা, দুজন সিংহলী ও একজন এমনকি মিশর দেশের বলে 
উল্লিখিত। 

তামিল সিদ্ধদের তালিকা 
নাম জাতি ও বৃত্তি বাসস্থান 

১। অকত্যীয় ( অগন্ত্য) কৃষিজীবী অনস্তচয়নম্ 
২। অকগ্েই কষিজীবী অলকরমালাই 
৩। অড়কান্্র চীনাত্, আচারি 

(অর্থাৎ চীনদেশ থেকে 

আগত গুরু ) অলকরমালাই 
৪ ইটাইকৃকটর্ পশুপালক তিরুবন্নামলই 
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৫ | কমলমূনি 

৬ | করুউরর 

৭ | কলিঙ্কিন1টরু 

৮। কুটম্পায়ী 
৯ | কঙ্কানির্ 

১০ | কোরক্কর্ 

১১। চট্রেনাটর্ 

১২। চুত্তরনানস্তর 

১৩। ধন্বন্তরী 

১৪ | তিরুযূলর্ 

১৫। তেরাইয়র্ 

১৬। নান্তি 

১৭ | পতঞ্চলীয়র 
১৮। পাঁষপটি 

১৯ | পুণ্যটাচর্ 

২০। পুলস্তিয়র 

২১। পুনাইক্কর্ 

২২। পোকর্ 

২৩। মচ্ছমুনি 

২৪ । বামতেবর্ 

২৫। ওয়াত্তমীকর্ 

মন্দিরে ঢাকী তিরুভারু 

কারিগর কারু 

চীনাত্ত, আঁচরী (অর্থাৎ 
চীনদেশ থেকে আগত গুরু ) কার্ষীপুরম্ 
পশুপালক মায়ুয়ম্ 

কানাড়ার পশুপালক তিরুপতি 

দদ্থ্য পেরুর ( কোবাই ) 
সিংহলী তিরুবরংকম্ 

কৃষিজীবী মীতুম্নই 
ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৈত.তিমারর কোয়িল 
কলুষিজীবী তিল্লাই চিতাম্পরম্ 

( চিদণম্বরম্ ?) 

ব্রাহ্মণ পোতিকাইমলাই 
্রাহ্মণ কাশী (বারাণসী ) 

দস্থ্য রাঁজেশ্বরমূ্ 

উত্তর ভারতীয় ভিরুত্বাচলম্ 
কানাড়া পশুপালক নাংকুনেরি 

সিংহলী ইয়ালাপপানম্ 
মিশর দেশের মিশর 

চীনদেশের কুমোর পলনি 
ধীবর তিরুপপরংকুত্রম্ 
বেদজ্ঞ গুরু অলকরমলাই 
শিকারী ব্যাধ এট্টিককুটি 

তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সিদ্ধদের রচনায় প্রচুর বৌদ্ধ ধারণা ও শব্ধ পাওয়া 
যায়, কিন্ত তামিল সিদ্ধদের রচণায় পাওয়। যায় শৈবধর্মের বিভিন্ন শব্ধ বা পদ। 

এর কারণ কী? 
এ প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন নয় | বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে উত্তর- 

পূর্ব ভারতের সিদ্ধদের আবির্ভাব ; বজ্বযাঁন, মন্ত্রধান, কীলচক্রযান, সহজযান যে 

নামেই সেই যুগের বৌদ্ধধর্মকে অভিহিত কর। হৌঁক না কেন, পরিবেশ ও সময়ের 
প্রভাব সমসামন্তিক সিদ্ধদের চিন্তাভীবনায় সংক্রামিত হতে বাধ্য। তাই তাদের 
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রচনায় সুপরিচিত বৌদ্ধ শব্মগুলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বহুক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞাতসারে 
বিপরীতধ্ম৷ মানসিকত। সিদ্ধদের রচনায় আরোপিত হয়েছে । একই ঘটনা ঘটেছে 
দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধদের ক্ষেত্রেও; কিন্ত সেখানে বৌদ্ধ নয়, শৈবধর্মের প্রাধান্তের 
ফলে তামিল সিদ্ধদের অগ্রগণ্য সিদ্ধ শিববাক্ধিয়ার 'নমোশিবায়ম্” লিখেছেন। 
শৈবধর্মের গোঁড়। ভক্তর! কিন্তু এই স্ততিবচনে ভোলেন নি, তারা শিববাক্ষিয়ার বা 

অন্ত সিদ্ধদের লেখা য1 কিছু পেয়েছেন, প্রচণ্ড বিদ্বেষে সেগুলিকে তন্ন তন্ন করে 

খু'জে পুড়িয়ে নষ্ট করেছেন । 

উত্তর-পূর্ব ভারতে সিদ্ধদের রচনাবলীকে এভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছিল 

কিনা আমর! সঠিক জানি ন1। কিন্তু বিকৃত, অবক্ষয়িত বৌদ্ধধর্ম সিদ্ধমতবাদকে 
আচ্ছন্ন ও আত্মসাৎ করবার যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, সিদ্ধদের নামে প্রচারিত 

রচনাবলীতে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। 

তবে কোন্ মতাদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধরা সমাজচেতনায় 

এক বিশাল পরিবর্তনের স্থচন! করেছিলেন, জনগণের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি 

করেছিলেন, অত্যাচারিত জনমানসে শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ 

হবার প্রেরণ! দিয়েছিলেন ? এবারে তার মূল অনুসন্ধান করা যাক। 

সর্বভারতীয় এই ব্যাপক আন্দোলনের মৌলিক উপাদানগুলি এখানে সংক্ষেপে 
একত্র করা হলো! : 

১। প্রচলিত কঠোর সামাজিক অনুশাসন ও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধতা 

২। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ বর্জন 

৩। ধর্মশাস্ত্রে যে সব বুত্তি নিন্দনীয় সেই সব বৃত্তির নিয়শ্রেণীর মানুষেরাই সমাজের 

নেত। হচ্ছেন-- যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের নেতৃস্থানীয় সিদ্ধ- 
দের মধ্যে জেলে-জোলা-চাষী-তীতী-ব্যাধ ইত্যাদি 

৪ | কাম সাধনা ও আনুষঙ্গিক গান ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দাঁন 

৫ | মাদকদ্রব্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার _ পূর্ব ভারতে মদ ও দক্ষিণ ভারতে আফিং-এর 

্ানট্য 
৬। ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা-আবেদন-নিবেদন নয়, দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই__ 

নরনারীর মিলনের মধ্য দিয়ে_দেহমনের অলৌকিক ক্ষমতা ও অমরত্ব 
প্রাপ্তি। এ যোগকে পতঞ্জলির যৌগ বা যৌগাচারীদের যোগের সঙ্গে কোনও 

মতেই এক পর্যায়ে ফেল! যাবে না। 

সিদ্ধদের জীবনের পরিণতিও কিন্তু বেশ কৌতুহলজনক | মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণ 
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এ'র1 কেউই চান নি, জীর্দবাসের মতো পাধিব এই দেহকে ত্যাগ করে চলে যাবার 
কথাও এ'র। কেউ ভাবেন নি। তাই তার! প্রায় সবাই অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের 
শেষে সশরীরে খসর্পণ ( বৌদ্ধমতে স্বর্গবিশেষ ) বা খেচরে গেছেন, আর এখানে 
তাঁদের কাহিনীও শেষ হয়েছে। 

অবস্থাই তাদের বাণীতে অনেক সময় গুঢ় রহস্য, ব৷ চলতি কথায় আজকাল 

আমরা যাকে বলি 105010190, তার সন্ধান পাওয়। যাঁয় | কিন্তু মনে রাখতে 

হবে, বিশেষত মধ্যযুগে কষক আন্দোলনের পটভূমিতে এই মিষ্টিসিজম-এরও একটা 
বিশেষ ভূমিকা থাঁকাই স্বাভাবিক । এঙ্গেলস (ঘ. 51815) যেমন বলেছেন, 

5৬০1001011819 09009516101) (0 চ009115170 195160 “ 01010081009 

006 1010016 8৮০৩, 1 (০০4. [1)5 91)815 ০01 00990101810, ০0610 1)61658% 

01 810060 10511900100, ৪1] 06091701118 01 [176 ০0001010109 ০0 036 

0009. 4৪ (01 10150101510, 1015 ০11-1010৬/1 180 0011010, 015 31%0961001 

9910001% [16001177৩19 ৫60610060 01 11. 

ষোড়শ শতকের ইউরোপের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে এঙ্গেলস এ উক্তি করেছেন; 

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অষ্টম থেকে থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সিদ্ধদের মতাদর্শ সে 

যুগের কোন কৃষক-বিপ্রবের প্রেরণ। দিয়েছিল কিনা, এ বিচার ভবিষ্যতের গবেষণার 
বিষয় । 

পরিশেষে আরও একাট প্রশ্ন উাপনের প্রলোভন হয় । সিদ্ধদের দৈহিক অমরত্ব 
লাভের আকাজ্জার সঙ্গে চীন দেশের 'তাও' মতবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্ত দেখ! যার। 

'তাঁও'-ধমীদের অমরত্বলাভের প্রসঙ্গে বল। হয়েছে : 
[10110109119 15 2 10086151 008 185 ০0110611750 016 '[20159 101 

[9016 0081) (০ 000138150 9625....006 01 010906 2110 ০01 10101) 15 00 

06 49/80050 00 1000 16859 11000 01080 ৫951161)0...12.019% 

0০011098169 01 11010010911 10 006 [10761 7211511 01 7167-107.,.110101) 

০ঞ্রা। 06 1716 17 01) 01550011165... 

[89190 8101)5109 0995 100 0195610 ৪ ৫000005 ০1 000109158] 

৪81810101 ) 5201) [91500 10050 00090 981%81100. (0100810 1015 ০0৬ 

50010 105/8109 16591151105 1101701091105, [6 15 (05 11701100815 

[55000911119 00 5661 ০0% & 1085691 0010) ৮71)0100 1)6 109 16০61 
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60181801019 01800 11018001160 006 0090019 ৫000000880৫ (116 

81061% 08108, ৰ 

চীনের এই 'তাঁও' ধর্মের বৈপ্নবিক ভূমিকার কথা জৌসেফ নীচ হাম (109৫2) 
16618) তার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।ঃ০ প্রসঙ্গত দক্ষিণ 
ভারতে দিদ্ধদের তালিকায় তিনজন চীনা সিদ্ধ অনত্ভৃভি, উত্তর-পূর্ব ভারতের 

সিদ্ধদের যোগী বা! ডাকিনীর কাছে দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ, রদায়ন-সিদধি, 
কর্মাবসানে ঘশরীরে খরর্পণে (বর্গ বিশেষ ) যাত্রা প্রভৃতি চীনের 'তাও ধর্মের সঙ্গে 

ভারতের সিদ্ধ মতাদর্শের সানৃখের কথাই মনে করিয়ে দেয় নাকি? এ বিষয়ে পুর্ণতর 
গবেষণ। হলে হয়তো! সিদ্ধ আন্দৌলনের উপরে ভবিষ্যতে নুতন আলোকপাত 

সম্ভব হবে। 

করকাতা| অলক! চট্টোপাধ্যায় 
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ভূমিকার উত্তরকথন 

সিদ্ধ আন্দোলন ও কৈবর্ত বিপ্লব 

সিদ্ধ আন্দোলন প্রদঙ্গে একটা প্রশ্ন বারবার আমার মনে উঠেছে । লেখিক। ও 

প্রকীশক উভয়ের বিচারেই এই তৃমিকার সঙ্গে আমার প্রশ্নটা সংযোজন করা 
অপ্রাপঙঞ্গিক হবে না । অবশ্যই আমার প্রশ্নর দায়দায়িত্ব একান্তই আমার | লেখিকার 

নয়। 

আমার প্রশ্ন : সিদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে কৈবর্ত বিপ্লবের কোঁনে। সম্পর্ক-সন্ধান কি 
একান্তই অবান্তর হবে? উভয়ের মধ্যে দেশ-কাঁলের একট! সান্ধ্য রয়েছে : দেশের 

যে-অঞ্চলে এবং যে-যুগে সিদ্ধ আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করেছিলে। মোটের উপর 

সেই অঞ্চলেই এবং সেই যুগের স্বপ্প ব্যবধ।নে ঘটেছিলো কৈবর্ত বিপ্লব। কিন্তু শুধু 

এইটুকুর নজির থেকে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া কাকতালীয়তার মতো 
শোনাবে । তবুও প্রশ্নটা একেবারে অবান্তর বলে বিবেচনা! করাঁর বিরুদ্ধে অন্য 
একটা কারণ আছে । সংক্ষেপে বলতে পাঁরি, মতাঁদর্শগত কারণ | একট! বিরাট গণ- 

অস্্যুথানের জন্তে মতাঁদর্শরও জাঁম তৈরি হওয়ার কথা । সিদ্ধদের আন্দোলন প্রত্যক্ষ 

ব1 পরোক্ষভাবে এবং হয়তো! দীর্ঘদিন ধরে এ জাতীয় কোনো জমি প্রন্তত করে- 

ছিলে। কিনা-_ সে-জিজ্ঞাঁসা৷ কি একান্তই অবান্তর হবে? 
প্রথমে কৈবর্ত বিপ্লব প্রপঙ্গে কয়েকটি প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া! যাক। 

হ্রপ্রসাঁদ শাস্ত্রী 'রামচরিত' বলে বইটি আবিষ্কার ও সম্পাদন! করবার পর দেশের 

এঁতিহাসিক মহলের বেশ কিছুটা টনক নড়েছিলে! ৷ মানতেই হলো, পাঁল-আমলের 
শেষাশেষি, একাদশ শতকে, সেকালের বৃহত্বঙ্গে রীতিমতে] বড়ো! রকমের একটা 

প্রজাবিপ্লব ঘটেছিলে। ৷ তার পুরোধায় ধারা ছিলেন সাধারণভাবে তাদের নাম 

কৈবর্ত। এই কারণে ইতিহাসের বইতে ঘটনাটির নান কৈবর্ত বিপ্লব । এখনো 
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বিশেষত উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত জাতি ব। উপজাতি বিনুপ্ঠ হয়নি । জীবিকাবৃত্তির দিক 

থেকে আজ তার] প্রধানত কষক ও জেলে হলেও অন্তত একাদশ শতকের বিপ্লবের 

পরিধি ও শক্তি থেকে অনুমান হয় যে সেকালের প্রায় মব রকম তথাকথিত নীচু 
শ্রেণীর মানুষ তাতে যোঁগ দিয়েছিলেন | তাই গণবিপ্লব শব্দটা আজ অনেকের 

কাছে অগ্্রীতিকর হলেও কৈবর্ত অভ্যুত্থানের অন্য বর্ণন! অবান্তর হবার আশঙ্কা । 

সেকালের বৃহত্বঙ্গে পাল রাজবংশের দাপট অবশ্যই স্বিদিত | বিরাট সেনা- 
বাহিনী বাঁদ দিয়ে অমন দাপটের ব্যাধ্য। খেঁজ। নিক্ষল | 'রাঁমচরিত'-এর লেখক 

সন্ধ্যাকর নন্দী অবশ্ঠই রাজবংশের অভ্যন্তরীণ বিবাদের কথা তুলেছেন। রাজা 

বিগ্রহপাঁলের তিন ছেলে | তার মধ্যে (দ্বিতীয়) মহীপাল বাঁকি দু'ভাইকে- 
স্থরপাল আর রামপাঁলকে-বন্দী করে রাঁজশক্তি দখল করেছিলেন ৷ রাজশক্ত 

দখল নিয়ে এ জাতীয় প্রীসাদ-কলহে বিস্ময়ের কারণ নেই । ক্ষমতা দখলের এরকম 

নজির দেশবিদেশের ইতিহাসে দেদার রয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কারণটা অন্থাত্র | গণ- 

অভ্যুথানের শক্তি । সে শক্তি এমনই প্রবল যে মহীপাঁলের বিশীল সৈগ্যবাহিনীও 
তার চোট সামলাতে পাঁরলে। না; বিদ্রোহীদের তীর-ধন্ুক বর্শা-বল্পমের খোঁচায় 
ছত্রভঙ্গ হলে এবং স্বয়ং মহীপালও পার পেলেন না । প্র্তাদের হাতে নিহত 

হলেন । 

সন্ধ্যাকর নন্দী অবশ্ত সীটে বলেছেন, এভাঁবে মার থাওয়াটার আসল কারণ 

মহীপালের নিরুদ্ধিতা, হঠকারিতা আর অপটুতা1। এ জাতীয় সহজ-সরল ব্যাখ্যাতেই 
ধারা সম্তষ্ট থাকতে চান, তারা থাকুন । অগ্ঘর। কিন্তু গণবিপ্লবের শক্তিট! আরো 

স্পষ্টভাবে বুঝতে চীইবেন। সন্ধ্যাকর নন্দীরই অন্যান বিবরণ থেকে তা আচ করা 
কঠিন নয়। তীর প্রধান বক্তব্য, মহীপালের পর রামপাল শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহটা 

দমন করেন । কিন্তু রামপাল বুঝেছিলেন, শুধুমীত্র পাঁল রাজাদের সেনাবাহিনীর 

পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই নান। দুর্গম পথ ঘুরে তিনি আরে। অন্তত ডজন দেড়েক 
ছোটে বড়ো। বিভিন্্র রাজ! ও সামন্তদের সহায়-সাহায্য সংগঠিত করেন এবং শেষ 

পর্যন্ত এদেরই মিলিত চেষ্টায় বিদ্রোহ দমন করেন । এর থেকে বিদ্রোহের শক্তিটা 

অনুমান কর। যায়। ভারতীয় ইতিহাসে এমন বিরাট গণবিপ্লবের নজির অবশ্যই 

বেশ কিছুট। বিদ্ময়কর | 

এই প্রাথমিক কথাটা মনে রেখে আমার মূল জিজ্ঞাসার দিকে এঞ্ুবার চেষ্টা 
করবো। কোনে। দেশে কোনো কালে এ জাতীয় বড়ে। রকম গণবিপ্লবের কথা 
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ভাবতে গেলে মতাদর্শ প্রসঙ্গে একট! প্রশ্ন না-তুলে পারি না । কেননা, দেশ- 
বিদেশের ইতিহাসে অন্ন নিদর্শন আছে যে গণবিপ্লবের একটা প্রতিষেধক বলতে 
মতাদর্শ _অবশ্তাই এমন মতাদর্শ যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসক সম্প্রদায়ের 
নিরাপত্তার সহায়ক হতে পাঁরে। কিংবা, কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে বোধহয় 
বুঝতে স্থবিধে হবে । সমাজে যে-মান্গুষদের উপর শ্রমের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব-ধাদের 

মাথার ঘাম পায়ে না-পড়লে পুরো! সমাঁজব্যবস্থাই অচল হবার কথা-_-তাঁদের 

তুলনায় প্রশ্রমজীবী শাসক সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যার বিচারে নগণ্য । তাই 

সমাজের বৃহত্তম অংশের লোকেরা যাঁতে মুখ বু'জে শ্রমের দায়িত্বটা! নিতে রাঁজি 
থাকেন শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তার অনেক আয়োজন অনিবার্য । লেঠেল 

থেকে শুরু করে পাইক-পেয়াঁদা তো। বটেই । কিন্ত শুধুমাত্র পাইক-পেয়াদীর বাহু- 
বলই পর্যাপ্ত নয় । আরো একটি উপকরণ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । সংকীর্ণ অর্থে তাকে 

অনেক সময় ধর্মবিশ্বাস আখ্যা! দিলেও ব্যাপক অর্থে মতীদর্শগত শক্তি বলায় বাঁধ। 
নেই। শ্রমিকসাঁধারণের চেতনায় নান! লাগসই বিশ্বাস গেঁথে দিতে পারলে তারা 

মোটের উপর মুখ ঝুঁজেই থাঁকবে ? বেয়াঁড়া। প্রশ্ন তুলবে ন1; নিজেদের উৎপাঁদনের 
পুরোটা বা অন্তত প্রধান অংশটার ভাগীদার অপরে কেন হবে--এহেন একান্ত 

অপ্রীতিকর প্রশ্ন মাঁথাতেই আসবে না । রাঁজশক্জির নিরাপত্বীর জন্যে তাই সেনা- 
বাহিনী ছাড়াও মতাদর্শগত শক্তির একটা ভূমিকা! মানতে হয়, যদিও রাজশক্তির 
প্রচারকের! সাধারণত এঁশী অনুমোদনের দৌহাই দেখিয়েই মতাদর্শটাকে জনগণের 
কাছে গ্রহণযোগ্য করার আয়োজন করেন । আমাদের দেশের আইনকারের। যেমন 

বলতেন, নিছক দাসত্বের অধিকার ছাড়া শুদ্রদের আর কোনে! অধিকার থাকতেই 
পারে না, কেননা স্বয়ং তৃষ্টিকর্তা ঠিক এই কথাটি মনে রেখেই শূত্র বলে মাহুষগ্ুলে। 
সৃষ্টি করেছিলেন । কথাটাকে আরে। একটু পোক্ত করবার জন্যে আমাদের দার্শনিক 
মহলে অবশ্য কর্মফল নিয়ে ঢালাও আলোচনা আছে। শুধু দাসত্বের অধিকার নিয়ে 

শূদ্রকূলে যার জন্ম তা তো তারই পূর্বজন্মের কর্মফল : তখন পাপ কাজ করেছিলে, 
এখন তার মূল্য ন] চুকিয়ে উপাঁয় কী? তাই এর জন্যে আর কাউকে দায়ী করতে 
যেও ন]। দায়ী বলতে তুমি এবং শুধু তুমিই । কর্মফলের মতো অমন সহজ সরল 
তত্ব অবশ্ঠ বিদেশের দার্শনিকদের বা! আইনকাঁরদের মাথায় আসেনি । কিন্ত 
আইসোক্রেটিস-প্রেটো-পলিবিয়াস ( 150018068, 71800, [20150109 ) থেকে শুরু 
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করে নান দার্শনিক নানাভাবে শাসনশক্কির সংরক্ষণে মতাঁদর্শগত হাতিয়ারের 

উপযোগিতা স্বীকার করতে কু! বোধ করেননি । 

পাল রাজাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কে কতোট' সত্যিই ধর্মপ্রাণ ছিলেন তা 

বিচারের বাস্তব উপকরণ সত্যি বলতে আমাদের জান। নেই। জান। থাকলেও 
বর্তমান জিজ্ঞাসাঁয় খুব একট! ইতরবিশেষ হতো! না । কেনন। এটুকু জানা আছে 
যে বিরাট সৈগ্যবাছিনী গড়ে তোল! ছাড়াও তাঁরা মতাদর্শের শক্তিটাকে অবজ্ঞা! 

করেননি । তারই খাতিরে সারা রাজ্য জুড়ে বড়ো বড়ো বিহার, মঠ, মন্দির গড়ে 

তোলার আয়োজন করেছিলেন এবং তার জন্যে-.এবং সেখানকার বাসিন্দা ধর্ম- 

প্রচারকদের সব উপকরণের জন্ঘে _- দেদার খরচ করতে দ্বিধা করেননি । প্রচলিত 

মতে অবশ্ত পাল রাজারা মহাঁধান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । মহাঁধানের 
কয়েকটা মূল কথা বলতে মৈত্রী, করুণা, বোধিচিত্ত উৎপাদন (বা প্রাণীমাত্রেরই 
পরম হিতসাধনের সংকল্প ), মহাকরুণাময় অবলোকিতেশ্বরের পৃজোপাঠ। অবশ্যই 
তাঁর সঙ্গে কর্মফলও--যদিও উৎপন্নক্রম, সম্পন্নক্রম প্রভৃতির আলোচনা তুলে মতট। 

ঢের বেশি জমকালো! করবার আয়োজন । তবে পাল রাজারা শুধু বিশ্তুদ্ধ মহা যাঁনেরই 
সমর্থক ছিলেন কি না এবিষয়ে এঁতিহাঁসিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে । ওঠবার কথাও। 

্রাঙ্গণ্যধর্মের_বিশেষত যাঁগযজ্জের ব্যাপারে--তারা নেহাত উদাসীন ছিলেন ন]। 
তারনাথের বর্ণনায় তাই বিক্রমশীল বিহারে “বলি আচার্য”, “হোম আচার্য" 

প্রভৃতির প্রায় রাজকীয় বর্ণন। ৷ এবং তাঁরনাঁথ ফলাও করেই বলছেন, পাল রাঁজ- 
বংশের প্রমায়ু যাঁতে স্থদীর্ঘ হয় এই আশায় হ্বয়ং ধর্মপাঁল এমনই এক বিশাল 

যজ্জের আয়োজন করেন যাঁর জন্যে নিদেনপক্ষে নগদ ন'লক্ষ দু'হাজার রৌপ্যমুদ্রা 
খরচ। হয় ! পুরে ব্যাপারটা ধার। ধর্মপালের ধর্মপরায়ণতাঁর নিদর্শন বলে প্রমাণ 
করতে চান তাঁদের সঙ্গে তর্ক তুলে লাভ নেই । আসল উদ্দেশ্তট! যদি পাঁল রাঁজ- 

বংশের পরমাঘু বাঁড়াবার কল্পনা না-হতে। তাহলে তাদের যুক্তি হয়তে। তুলনায় 

নিফণ্টক হতে পারতো । 

যাই হোক, একদিকে মহাযাঁনের মর্শীর্ঘ, অপর দিকে জমকালে। যাগযজ্ঞের 
আয়োজন । একদিকে মৈত্রী, করুণা, বোঁধিচিত্ব উৎপাদন, অবলোকিতেশ্বরের 

মহিমা, উৎপন্নক্রম-সম্পন্নক্রমের বিদগ্ধ পরিভাষায় কর্মফলবাদ ইত্যাদি মহাযাঁন 
তত্বের প্রচার । অপর দিকে “বলি আচার্য” “হোম আচীর্য*-_-এমনকি প্রায় দশ 

লাখ নগদ খরচা করে এমনই এক মহাযজ্ঞের আয়োজন যে ভয়ে-ভক্তিতে সাধারণ 
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মানুষের চিন্তা-চেতনা একেবারে স্তস্তিত হয়ে থাকার কথা । কিন্তু যাগযজ্ঞের 

কথাটা! না-হয় বাঁদই দিলাম। মহাঁধানের মূল তবগুলির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা 
যাক। মেত্রী, করুণা, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি । শুধু ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি ব৷ 
নির্বাণের সাধন! নয়, ছুনিয়ার সমস্ত প্রাণীরই মুক্তি । এই মৈত্রী ও করুণা কতোটা 
গভীর হবার কথা আচার্য অসঙ্গ-র জীবনীপ্রসঙ্গে মহীযানীদের একট] উপাখ্যান 

থেকেই ত৷ আন্দীজ করা যেতে পারে । একবার নাঁকি তার চোখে পড়লো, একটা 

থেয়ে। কুকুরের গায়ে অনেক পোকা পড়েছে, পৌকাগুলো কুকুরটার শরীর থেকেই 

নিজেদের আহার্য সংগ্রহ করছে। মৈত্রী ও করুণায় বিহ্বল আচার্য অসঙ্গ সমস্যায় 
পড়লেন : পোকা সাফ করে কুকুরটাঁকে বাঁচাতে গেলে পোকাঁগুলোর কী দশ৷ 
হবে? ওগুলো তো না-খেয়ে মাঁর1 পড়বে ! কুকুরটাকে বাচাতে হবে; পোকা- 
গুলৌকেও! তাই করুণাময় আচার্য নিজের শরীর কেটে, কুকুরটার গা থেকে 
পোঁকাগুলে তুলে নিজ দেহের ক্ষতস্থানে সযত্বে আশ্রয় দিলেন । মহাঁকরুণার অব- 

তার অবলোকিতেশ্বর সন্তষ্ট হলেন । ঘেয়ে। কুকুরের প্রতিভাম ছেড়ে আচার্য অসঙ্গর 

কাছে প্রত্যক্ষদর্শন দিলেন | প্রীণীমাত্রেরই হিতসাধনের আদর্শ প্রচারে এই রকম 

নানা গালগল্প। 

এসবের কথা মনে রাখলে একটা প্রশ্ন উঠতে বাধ্য । জনসাধারণের মনে “মৈত্রী, 

করুণা, বোধিচিত্ত উৎপাদন বা জগৎসংসারের সর্বপ্রাণীর মুক্তির সংকল্প গ্রহণ_ 

ইত্যাদির কথ। সার্থকভাবে প্রচারিত হলে মোটের উপর পরিস্থিতিটা ধ্লাড়াবে কী 

রকম ? ওর] তো হাটু গেড়ে জোড়হাতে মাথা ঠেঁট করে মহাঁকরুণাঁময় অবলোকিতে- 
শ্বরের কাছে প্রার্থনায় তন্ময় হবে; ওদের চিন্তাচেতনায় আর কোনে জীবনাঁদর্শেরই 
জায়গ। থাকবে না। 

গ্রীক রাজনীতিবিদ আইসোক্রেটিস (159018669) বলেছিলেন, সাধারণ 
মানুষের পক্ষে এ-ভাবে মাথা নোয়াতে শেখাটা! রীতিমতো কার্যকরী, কেনন। মাথা 

নোয়াতে শেখবার অভ্যাঁসটা একটু পোক্ত হলে শাসকের পায়েও তাদের পক্ষে মাগা 
নোয়াবার প্রবণতা থেকে যাবে ; মাথা তুলে রুখে দ্রাড়ানোৌর সম্ভাবনাটাই স্ুদুর- 
পরাহত হবে। 

কথাগুলো মনে রেখে পাল-আমলের শেষাশেষি পরিস্থিতিট ভেবে দেখা যেতে 

পীরে । রাজশক্ির পক্ষ থেকে মৈত্রী, করুণা, বোধিচিত্ত উৎপাদন প্রভৃতি মহীযানী 

জীবনাদর্শ প্রচারের বিরাট বিপুল আয়োজন । বড়ো বড়ো মঠ মন্দির বিহার সংঘা- 
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রাম প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ তাঁর সাক্ষী হয়ে রয়েছে | অপর দিকে কিন্তু এক বিরাট 
গধ-অভ্যুথান- এমনই বিশাল তার শক্তি যে প্রথম চোটে রাঁজশক্তি মার খেলো 
এবং শেষ পর্যন্ত তা দমন করবার জন্যে পালরাজাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীর সাধ্যে 
কুলোলে। না ; আশপাশের শাসকশক্ির দ্বারস্থ হতে হলো! । 

তার মানে, সে-আমলের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সত্যিই জোড় হাতে অনন্ত 
করুণার আধার অবলোকিতেশ্বরের পায়ে মাথা কোটেনি; তীর-ধনুক বর্শ। বল্পমের 

দ্রিকে হাত বাড়িয্লেছিলে। ৷ সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় কখনে] বা মৌষের পিঠে চেপে 

এ-জাতীয় অস্ত্র হাতে নিয়েই রাজসেনার হাঁতি-ঘোড়ার পালকেও উৎখাত করে 

ছেড়েছিলেো । 
তাহলে পোজ! কথায় মানতেই হবে যে শাসক-সম্মত মতাদর্শ প্রচারের বহরট! 

যতে] বড়োই হোঁক ন! কেন, সাধারণ শ্রমজীবীদের মধ্যে তার মোহ অন্তত স্থায়ী 
হয়নি । কিন্ত অতো। বড়ো একটা গণ-আন্দোলনের পিছনে কোনে৷ রকম পাঁ্টা 

মতাদর্শের প্রেরণা ছিলো না--এমনতরো। কথা কল্পনা করাও কি সহজসাধ্য 1? দেশ 

বিদেশের কৃষক-বিপ্লবের কথা যেটুকু জীন! আছে তা থেকে বরং অনুমান হয় যে 
একটা পাণ্ট? মতাদর্শের প্রেরণা ছাঁড়া কায়েমী স্বার্থ-সম্মত মতাদর্শের প্রভাব কাটিয়ে 
কৃষক-অভ্যুখান সম্ভব হয়নি । 

বিদেশের ইতিহাসে তার অনেক নজির আছে । দেশের ইতিহাসেও নজির 

খোঁজ। নিষ্ষল হবে ন1। মৈমনপিংহের কৃষক বিদ্রোহের নাঁয়করা নিজেদের বাউল 
বলে পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন | বাঁউল নিয়ে অবপ্তই বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং 

হচ্ছেও। তাই এর কোন্ অর্থে বাউল ছিলেন বর্তমানে সে-প্রশ্নে প্রবেশের অবকাশ 
আমাদের নেই | কিন্তু যে-অর্থে ই হোঁক-নী-কেন, তা যে শীসক-সম্মত কোনে 

মতাদর্শ হতেই পারে না, কুষক বিদ্রোহটাই তাঁর চরম প্রমাণ | কিংবা, সাম্প্রতিক 

কালে বন্ধুবর অমলেন্দু গুহ আসামের কৃষকবিদ্রোহ নিয়ে এক' চমকপ্রদ প্রবন্ধ 

লিখেছেন; পড়ে জানলাম, এই বিদ্রোহের নায়কের যে-মতাদর্শ থেকে প্রেরণা 
পেয়েছিলেন তাঁকে বৈষব আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন । এখানেও বৈষ্ণব কথাটাকে 

প্রচলিত প্রেম-তক্তির মতাদর্শ বলে গ্রহণ করবার স্থযোগ নেই । কিন্তু এ-হেন 

আখ্যা গ্রহণ করবার একটা চিত্তাকর্ষক তাৎপর্য মানতে হবে । বৈপ্লবিক মতও কখনে। 

প্রচলিত ধর্রমতের মুখোঁস খুঁজতে পারে । মধ্যযুগে সুরৌপের ছোটো বড়ো প্রায় সব 
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কৃষি-অভ্যুথান খু্টধর্মেরই মুখোঁস পরেছিলে!। কিন্তু মুখোসই । থুসধর্্ের পাণ্ডা- 
পুরোহিতের বিচারে তার নাঁয়কেরা কি এদের সত্যিই খৃষ্টান বলে মেনেছেন ? 

সেকালের বৃহত্বঙ্গে সিদ্ধ বলে যে আন্দোলনের প্রসিদ্ধি তাও মোটের উপর 

একই ভাবে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের মুখোঁস খুঁজেছিলে। কিন।--এ প্রশ্ন অবান্তর নয় । 
অন্তত বৌদ্ধধর্ম-সন্মত নাঁনা পারিভাষিক শব্ধ এদের রচনা ও জীবনী থেকে খুঁজে 
বের করা কঠিন নয় | কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্যরা যে-অর্থে 

পারিভাষিক শব নিয়ে দীর্ঘবিস্তৃত দার্শনিক আলোচনা তুলেছেন তা সিদ্ধদের 

প্রসঙ্গে গ্রহণ কর। সহজসাধ্য নয় ৷ ভূমিকাঁয় সরহ-র দোহা থেকে যেটুকু অংশ উদ্ধৃত 
হয়েছে পাঠকেরা তার উপর চোখ বোলালেই হয়তে। কথাটা স্বীকার করবেন, যদি 
না-অবশ্ঠ তাঁদের মনে এমন সংস্কীর বদ্ধমূল হয় যে এই সিদ্ধ আন্দৌোলনও ভারতে 
বৌদ্ধধর্মেরই শেষ সংস্করণ । কিন্তু এই সংস্কারের আলোচনায় ফেরবার স্থযোগ পরে 

হবে । 

আপাতত আমীর মূল জিজ্ঞীসাঁটা সংক্ষেপে উল্লেখ করার স্থযোৌগ তৈরি 
হয়েছে। 

প্রথমত, পাল আমলের শেষাশেষি সেকালের বৃহত্বঙ্গে এক বিশাল ও পরাক্রম 

কষকবিদ্রোহ বা! গণবিদ্রোহ ঘটেছিলে। | 
দ্বিতীয়ত, সাধারণ সিদ্ধান্ত হিসেবে স্বীকার করার স্থযোগ আছে যে এজাতীয় 

গণ-আন্দোলনের পিছনে একট! মতাদর্শগত শক্তির প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক ; তা 

না মেনে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত গণ-অভ্যুথানের ব্যাখ্যা খোঁজ! কঠিন । এই মতা- 

দর্শ প্রচলিত কোনো ধর্মবিশ্বীসের মুখোস পরতেও পারে ; অন্তত মধ্যযুগে তাঁইই 
হবার কথা । কিন্তু সেই ধর্মবিশ্বাসের প্রচলিত বিদগ্ধ কোনে। সংস্করণ পাপ্ট। মতা- 
দর্শের প্ররুত প্রাণবন্ত হওয়! অসম্ভব | 

কথা ছুটে স্বীকার করলে একট! প্রশ্ন না-উঠে পারে না । কৈবর্ত বিপ্লাবের 

প্রেরণ আমরা কোন্ মতাদর্শের মধ্যে সন্ধানের প্রয়াস করবে৷ ? দেশান্তরের বা 
কালান্তরের দিকে এগুতে যাঁওয়] অবসশ্থই অবান্তর নয় | তবু আপাতত না-হয় তা না-ই 
ব1 করা যাঁক। পক্ষান্তরে প্রশ্ন হলো! : দেশ-কাঁলের মোটামুটি একই পটভূমিতে কি 
আমরা এমন কোনে! মতাদর্শের পরিচয় পাই যার মধ্যে একটা পাঁপ্টা মতের অন্তত 
আভাস খোঁজার স্থযোগ আছে ? আমার মনে হয়েছে যে তা অসম্ভব নয় । একই 
পাঁল আমলে দেশের একই অঞ্চলে বাস্তবিকই একট। প্রবল কিন্তু পাঁপ্টা মতাদর্শের 
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পরিচয় চোখের সামনে রয়েছে । সিদ্ধ আন্দোলন । তাই: সিদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে 
কৈবর্ত বিপ্লবের সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্ন একেবারে অবান্তর হবে না । 

নীহাঁররঞ্জন রায় এবং রামশরণ শর্মার মতে! প্রখ্যাত এতিহাসিকদের কাছে 
প্রশ্নটা! পেশ করবার স্থযোগ ঘটেছিলে। | রামশরণবাবুর মন্তব্যটা তুলনায় কিছুট। 
ক্র : “সরাসরি সম্পর্কের কোনে। নজির নাঁদেখানে। পর্যন্ত আপনার বক্তব্যে 

এঁতিহাসিকদের সাড়। পাবেন না।, 

যুক্তিট! নিশ্চয়ই ভাবিয়ে তোলে । কিন্তু ভাবতে গিয়ে প্রথম মনে হয়েছে, 
সরাসরি নজির বলতে ঠিক কী হতে পারে? কৈবর্ত বিপ্লবের কোনে নায়কের মুখে 

সিদ্ধবিশেষের নাঁম বা সিদ্ধ-সম্মত উপদেশ ? এ-হেন নজির খুঁজতে যাবার উপায় 
নেই | কৈবর্ত বিপ্নব প্রসঙ্গে যেটুকু তথ্য আমাদের অন্তত প্রধানতম সম্বল, তা 

আসলে চাঁটু-পটু কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' | চাটু-পটু, কেননা রামপালের 
মাহাত্ম্যবর্ণনই গ্রন্থটির একমাত্র উদ্দেশ্ত এবং এই উদ্দেস্তটে লেখক রামপালকে 

'রামায়ণ-এর স্বয়ং রামচন্ত্রের সঙ্গে সমগোত্রীয় করতে চেয়েছিলেন । কবির কাছে 
রাজা রামপালের প্রধানতম কীতি বলতে কৈবর্ত বিপ্লব দমন | এই কারণেই কৈবর্ত 

বিপ্লবের প্রসঙ্গ | কিন্ত ধিপ্রবীদের পক্ষ থেকে কৈবর্ত বিপ্লবের কোনো সংস্করণ বা 

বিবরণ আমরা পাইনি | পাঁধার কথাও নয়, আশাও নেই | এবং কৈবর্ত বিপ্লবের 

কোনে! রকম কৈবর্ত-সংস্করণের এঁকান্তিক অভাব থেকেই বোঝ যায় তাঁর নায়কের! 

কোন্ মতাদর্শের প্রেরণা পেয়েছিলেন-_বা, তাদের বেপ্লবিক আন্দোলনের পেছনে 

কোন্ মতাদর্শ প্রত্যক্ষ বা অন্তত পরোক্ষভাবে বৈপ্লবিক চেতনার উপাদান 
জুগিয়েছিলে।-তার সরাসরি কোনে। হদিশ খুঁজতে যাঁওয়! নিক্ষল। 

পক্ষান্তরে, সিদ্ধ আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে কৈবর্ত বিপ্লবের সঙ্গে কোনে 
সরাসরি সম্পর্কের নজির খুঁজতে যাঁওয়া অনেকাংশে অবান্তর হবে | কেননা আমাদের 
যুক্তি নিশ্চয়ই এই নয় যে সিদ্ধদের বৈপ্লবিক ডাকে সাঁড়া দিয়েই' শ্রমজীবীরা বর্শ] 

বল্পম হাতে বিপ্লবে সাঁমিল হয়েছিলেন । আমাদের ঘুক্তি শুধু এই ; কৃষকরা যে মাথা 
ঠেট করে করজোড়ে অবলোকিতেশ্বরের অপার করুণায় বিহ্বল হয়ে থাকেননি 

ব। রাজশক্তির পক্ষ থেকে প্রচারিত এবং অতএব রাজশক্তি-সম্মত-- বিচিত্র মতা- 

দর্শের মোহ কাটিয়ে বিপ্লবের পথে এগুতে পেরেছিলেন- এই পুরে! ব্যাঁপারট। 
বুঝতে গেলে অন্তত অর্থাপত্তি হিসেবে স্বীকার কর। প্রয়োজন যে কোনো এক 

পণ্টা৷ মতাদর্শ বৈপ্লবিক চেতনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলো । এ কথা ন1 মানলে 
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বৈপ্লবিক চেতনার ব্যাখ্যা পাওয়। যায় না। যেমন, দিনে না-খেয়েও দেবদত্ত বলে 

ব্যক্তিটি দিব্যি হষ্টপুষ্ট হচ্ছে এজাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা খু'জতে গেলে মানতে হয় : 
লোঁকটি রাতে খাঁয়। অতএব সেকালের কোনো বিরোধী মতাদশের রীতিমতো 

ব্যাপক প্রচার ও প্রভাব স্বীকার করার তাগিদটা থেকেই যাঁয়। এবং সেকালের 

এ-হেন কোনে ব্যাপক মতাদর্শের সন্ধানে এগুলে সিদ্ধ আন্দোলন ছাড়া আর 

কোন্ আন্দোলনের কথা ভাববার স্থযেণগ আছে? 
প্রশ্নটার প্রাসঙ্গিকতা আরে বেড়ে যাবার কারণও আছে । যে-অঞ্চলে এই 

প্রজাবিদ্রোহ মোটের উপর সেই অঞ্চলেই সিদ্ধ আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিলো । 

কেননা, দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত সিদ্ধ আন্দোলনের ঢেউ পৌছেছিন্পে৷ এ কথা স্বীকার 

করলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে উত্তর ভারতের বিশেষত পাঁলশাসনের 

অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলেই সিদ্ধ আন্দোলনের আসল প্রসার ও ব্যাপ্তি। 

যতোঁদুর মনে পড়ে, দেশ-কাঁল ছুদিক থেকেই সিদ্ধ আন্দোলন ও কৈবর্ত 

বিপ্লবের সান্নিধ্য নীহাররঞ্জনকে বেশ একটু ভাবিয়ে তুলেছিলো৷ ৷ স্বভাবসিদ্ধ 

উৎসাহ দিয়েই তিনি বলেছিলেন, জিজ্ঞাসাটা যখন জেগেছেই তখন একটু তলিয়ে 
দেখবার চেষ্টায় বাধ কী? 

আমার ব্যক্তিগণ বিগ্ঠাবুদ্ধির দিক থেকে অবশ্টই একটা বড়ে। রকমের বাঁধা 

ছিলে! | ভাষাজ্ঞানের বাধা । কেননা, সিদ্ধ আন্দোলনের পর্যাঞধ পরিচয় পাবার 

জন্যে তিব্বতী ভাষায় সংরক্ষিত পু*থিপত্র পড়তে হবে । বাংলায় বা সেকালের বৃহৎ 
বঙ্গের ভাষায় সংরক্ষিত যতোটুকু উপকরণ তা৷ অবশ্য উপেক্ষণীয় নয় । কিন্তু তিব্বতী 

ভাঁষায় সংরক্ষিত উপকরণের তুলনায় ত1 যৎসাঁমান্ত ৷ এই কারণেই স্বয়ং হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী 'হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধ গান ও দৌহা"-র ভূমিকাঁতেই বলেছেন, চর্যা 

গানের পদকর্ত। সিদ্ধদের প্রসঙ্গে পর্যাঙ্$তর জ্ঞানের জন্যে তিব্বতী চর্চার বিশেষ 

প্রয়োজন । 

অতএব ভর শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায় (আমার স্ত্রী বলেই এবার থেকে 
নামটা শুধু অলকা বলেই উল্লেখ করবে1) যখন “চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-র যূল 
তিব্বতী সংস্করণটির একট] অনুলিপি সংগ্রহ করে বাংলা অনুবাদের উৎসাহ 
দেখালো, তখন আমিও কম উৎসাহিত হুইনি | নিজে তিব্বতী ভাষায় অজ্ঞ হলেও 

তিব্বতী থেকে অনুবাদ নিয়ে অলকার সঙ্গে কাজ করবার অভিজ্ঞতা আমার আছে: 
ওরা যখন তিব্বতী থেকে তারনাথ রচিত “ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ইংরেজিতে 
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তর্জমা করে তখন নীহীররঞ্জনই তার সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন । 
সম্পাদন' প্রসঙ্গে অলকাঁর সঙ্গে কাঁজ করতে গিয়ে তিব্বতী সাহিত্যের কিছুটা ধারণা 
হয়েছিলে। ৷ প্রতি ছত্রের একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ দাবি করেছিলাম, কেনন। 

আমার ধারণায় তা বাদ দিয়ে সম্পাদনার কাজে ফাকি থাকবার আশঙ্কা । এবং 

তখনই দেখেছিলাম, বিশেষত লাম! চিম্পার অনুগ্রহে তিব্বতী থেকে আক্ষরিক 
অনুবাদের দক্ষতা অলকা আয়ত্ত করতে পেরেছে । তাই ওকে বললাম, “চতুর- 
শীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-র আক্ষরিক অনুবাদ তৈরি করতে পারলে আমারও একটা 

জিজ্ঞাসার কিনারা খোঁজার কাজে লাগবে । 

দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় অলক1 একটা আক্ষরিক অনুবাদ দাড় করাতে পারলো!। 
প্রপঙ্গত বলে রাখতে পারি, এই অনুবাদ বিশেষত একট] কারণে রীতিমতো কঠিন 
ব্যাপার । তেঙ্গুর সংগ্রহের অন্যান্য অজস্স বই-এর মতে! এই বইটাও যদি কোনে! 
মূল সংস্কৃত বই-এর তিব্বতী সংস্করণ হতো তাহলে সমস্যাটা হয়তো তুলনায় কম 
হতো। কেননা, তার জঙ্ভে 'মহাব্যুৎপত্তি' থেকে শুর করে একালের নানা 
অভিধান রয়েছে; তাই তিব্বতী শব্দের হুবহু সংস্কৃত প্রতিশব্দর জন্যে মাথা খুঁড়তে 
হয় না। কিন্তু চম্পারণের অতয়দত্তরী মুখেমুখে যা বিকৃত করেছিলেন তাঁই অবলম্বন 
করে জনৈক তিব্বতী লেখক আলোচ্য বই রচনা! করেছেন । এই অভয়দত্তগ্রী বলে 
ব্যক্তিটি ঠিক কে ছিলেন তা অবশ্তই আমাদের জান! নেই। মোটের উপর শুধু 
এটুকু জানা আছে যে মহীন সংস্কৃতবিদ্ব বলে তাঁকে মনে করবার কোথাও কোনো 
নজির নেই। তাই মনে করার অবকাঁশ থাকে তীর মৌখিক বিবরণটা সেকালের 
স্থানীয় ভাষায় হওয়া অসম্ভব নয় । তিব্বতী অনুবাদকদের কাছে সংস্কৃত ভাষ৷ 
যতোট। সড়োগড়ে। সেকালের বৃহত্বঙ্গে চাঁনু লৌকিক ভাঁষ। ত। হওয়ার সম্ভীবন1 
কম। অবশ্ঠ “চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি' বলে বই-এর মূল তিব্বতী সংস্করণ ধার রচনা, 
অভয়দত্তপ্রীর প্রতি তাঁর ভক্তির সীমাঁপরিসীম1 ছিলো না । তাই পাধ্যমতো চেষ্টা 
তিনি নিশ্চয়ই করেছিলেন । কিন্তু স্থানীয় ও লৌকিক ভাষায় অতোটা দখল 
তিব্বতী কোনে লেখকের পক্ষে হয়তো। তেমন সহজসাধ্য হবার কথা নয়। তাই 

কিছু শব্দ হয়তো! তীর বোধগম্যই হয়নি, কিছু কথ! হয়তে। আন্দীজে লেখা । তার 
নিখুঁত বা একেবারে আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে বাধ্য | তবুও 

শেষ পর্যস্ত অলক! গোটা বইটারই সাধ্যমতো! একট আক্ষরিক বঙজাচ্ছবাদ তৈরি 

করলো; তারপর অল্পবিস্তর মাজা'ঘষা করে বর্তমান তর্জম| প্রকাশে অগ্রসর হয়েছে। 
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অন্বাঁদট। পড়ে পাঠকদের কাছে প্রথমটায় কিছুটা অদ্ভুত লাগবার আশঙ্কা ৷ 

সিদ্ধ আন্দোলনের নায়কদের জীবনকথার সংকলনই বই-এর যূল অভিপ্রায়, সনোহ 
নেই। কিন্তু জীবনকথা বলতে আমরা আজকাল যা! বুঝি সেরকম নয় । পক্ষান্তরে 

অলৌকিক কাহিনীতে এমন ঠাস! যে পুরো বিবরণই প্রায় আযাট়ে গল্পের মতে 
মনে হতে পারে । তাই শুরুতেই বেশ ভাবিয়ে তোলে । অমন রাশিকৃত অলৌকিক 
কাহিনী থেকে সিদ্ধ আন্দোলনের বাস্তব উপাদান সত্যিই কি উদ্ধার কর! সম্ভব 
হবে? 

কিন্ত লোকসংস্কতি নিয়ে ধাদের চর্চা, তারা হয়তো উল্টো কথাই বলবেন । 

অমন অলৌকিক কাহিনীর ছড়াছড়ি না-থাকলেই বরং এই সিদ্ধদের 'লোকনায়ক বলে 

গ্রহণ করতে কিছুটা দ্বিধার স্থযোগ থাকতো । সমাজের পিছিয়ে-পড়া চাষা -ভুষোর 

একটা প্রবণতা ই হলো, ধাদের তীর! লোৌকনাঁয়ক বলে মেনেছেন তাঁদের কেন্দ্র করে 

রকমারি অলৌকিক কাঁহিনীর কল্পনা | এজাতীয় অলৌকিক কাহিনীর উপাদান 

কতোটা যে ইচ্ছাপুরণ তার আলোচন। মনোবিজ্ঞানীর। করবেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের 
বিশ্লেষণ বাদ দিয়েও একট সাঁদীমাটা কথা মনে রাখা যাঁয়। সমাজের নীচু মহলের 
বৃহৎ জনতাকে ধীর! মুক্তির পথ দেখাবেন তাঁদের পক্ষে কি সৌঁজ সাদামাটা মানুষ 

হওয়] সম্ভব? নাঁকি, তাঁদের অসামান্ মানুষ বলেই কল্পনার প্রবণত! ? নিশ্চয়ই 

তারা একেবারে অসামান্য, অসাধারণের কোঠায় পড়বেন ; তাঁদের শক্তি-সামর্ঘ্যও 

নিছক লৌকিকের চেয়ে অনেক বেশি $ এমন কি প্রক্কৃতির সহজ সাধারণ নিয়ম- 

কানুনই তীদের সহায় স্থল নয় _অলৌকিক শক্তি তাদের সহায় হয়। 
জ্যাক লিন্সে-র লেখ “সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এর (08০11170589, 4 

57074715107 ০/ 0%1175) প্রথম সংস্করণ থেকে একটা চিত্তাকর্ষক নমুন। তোলা 

যাঁয়। রুশ বিপ্লবের ঠিক পরেরই ঘটন। ৷ উজবেক, তাঁজিক প্রভৃতি অঞ্চলে তখনো 

সাধারণ পশুপালক ও কৃষিজীবীরা নেহাতই অনগ্রসর ও শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ; 

হয়তো পাল আমলের কৈবর্তদেরই কাছাকাছি । তাঁদের কাছে খবর পৌঁচুলো 
লেনিন নামের এক লোকনায়ক বঞ্চিত জনগণকে মুক্তির পথে টেনেছেন | এ-হেন 

লৌকনাঁয়ক বঞ্চিত কৃষকদের কাছে নিশ্চয়ই যেসে তেসে কেউ হতে পারেন না। 
উজবেকিস্থান ও তাঁজিকিস্থানের পশুপালক ও কৃষকসাধারণের মধ্যে তাই লেনিনকে 
নিয়ে কতোই না উপকথা, তার মধ্যে অলৌকিক কাহিনী দিব্বি খাপ খেয়ে যায়। 

“একটি উঞ্জবেক কাহিনীতে তাই দেখা যায়, মুক্তির স্বপ্ন সত্য হওয়ার আগে, 
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লেনিনকে একট! চাই পাথর গড়াতে হয়েছিল ; তারপরে উত্তর দিতে হয়েছিল 

তিনটি ধাঁধার : সবচেয়ে শক্তিশালী কে, সবচেয়ে সুখী কে, সবচেয়ে ছুঃবী কে? 
(উত্তর : খিনি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ, সবাই যাকে ভালোবাসে; যিনি সবচেয়ে সম্মানীয়, 
সবাই যাঁকে ভালোবাসে; দুঃখী সেইই যাকে কেউ ভালোবাসে না)। একটি তাজিক- 
কাহিনীতে দেখি, লেনিনকে পথে খুন করার জগ্য বড়োলোকর] ভাড়া করলো। এক 

গুণিনকে। লেনিন তখন প্উত্তরের বড়ো শহর"-এর দিকে চলেছেন, সেখানকার দাস- 

হয়ে-যাওয়া লোকরাই প্রথম জাগবে । সব ধরনের কু-যাছ খাটানে। হলো, লেনিনকে 

কিন্তু রক্ষা করলে৷ প্ররুতির বিভিন্ন শক্তি, পথ দেখালে পশুপাখিরা । “পাহাড় 

তাঁকে ছায়। দিলে তাপ থেকে, সুর্য কমিয়ে দিলো৷ তার তেজ, পাথরগুলে! যাঁতে 

না বেশি গরম হয়ে যাঁয়, আর লেনিনের পায়ে না ব্যথা লাঁগে। যখন তাঁর তেষ্ট 

পেলো, আকাশ ঝরালো বৃষ্টি । যখন তার খিদে পেলো, ব্যাঁজার ( ভৌদড়-জাতীয় 

নিশাচর প্রাণী ) এনে দিলে খাবার, হরিণী দিলে। নিজের দুধ |” জঙ্গলের কীটা- 

ঝোপগুলো সরে গেলো একপাশে, জোনাকি পথ দেখালে! রাতে । গুণিন যখন মিথ্যে 

আগুন জাললে।, পথ দেখাতে সীমনে উড়ে চললে। উডকক ( এক জাতের পাখি )। 

এই সব কিছুরই কেন্দ্রে আছেন লোকনায়ক (081001৩-7070)-রূপী লেনিন, তিনি 

নিয়ে আসছেন শান্তি আর সমৃদ্ধি : 
অন্ধকার থেকে লেনিন গড়ে তুললেন ফলের বাগান 

মৃত্যু থেকে জীবন; 

মিলিতভাবে এইসব যোদ্ধার চেয়েও 

তিনি ছিলেন আরও শক্তিশালী । 

কারণ হাজার বছরে তাঁরা যা ধ্বংস করেছিল, 
তিনি একাই গড়ে তুললেন ছ বছরে ।” 

লোকনায়কদের নিয়ে অনেক উপকথ1--এমনকি অলৌকিক কাহিনী গড়ে 

ওঠে; বঞ্চিত সাধারণ শ্রমজীবীদের মধ্যে স্বতঃস্ুর্তভাবেই গড়ে ওঠে । তাঁর মানে 
নিশ্য়ই যুক্তিটা এই নয়, ধাদের ঘিরে অলৌকিক কাহিনীর উৎপত্তি তাঁরা সকলে 
অনিবার্ধভাবেই লোকনায়ক। কেননা, শাঁসক-পরিবেশেও অলৌকিক কাহিনীর 
উৎপত্তির ঝুড়িঝুঁড়ি নজির আছে। কিন্তু তার নজির বর্তমান আলোচনার ত্বিরুদ্ধে 
যুক্তি হিসেবে দীড় করানে! ঘুক্তিবিদ্ভারই ধোঁপে টে"কবে ন1। বর্তমানে বক্তব্য শুধু 

এই যে দিদ্ধ প্রসঙ্গে অলৌকিক কাহিনীর নজির দেখেই পিছু হঠবার কারণ নেই । 
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বরং লোকমানসে সিদ্ধ প্রসঙ্গে অতিপ্রারত কাহিনীর প্রাচুর্য ন৷ থাকলেই সন্দেহের 
অবকাশ থাকতো এই সিদ্ধরাঁই গণ-বিপ্লবের চাহিদা মেটাবার মতো৷ একটা পাল্টা 
মতাদর্শের জমি সত্যিই তৈরি করেছিলেন কিনা । 

“চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবুত্তি'-র বস্ত-নিষ্ঠীয় সন্দেহের আসল কারণ কিন্তু অন্যত্র । 
যে-চুরাঁশি জন সিদ্ধর উল্লেখ করা হয়েছে, তীদের নামগুলো যূলতই বৃত্তিগত। 
ভূমিকায় এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচন। আছে । তার সঙ্গে আরে কিছু কথা যোগ 
করার স্থযোগ থাকতে পারে । তাঁত বুনতেন বলে তাতি-পা। কিন্তু সমাজে তাতি 

বলতে নিশ্চয়ই একটি মানুষ নয় । অনেকেই তো তীত বুনতেন । বৃত্তির বিচারে কি 

সকলকেই তাঁতি-পা বল! হবে ? আলোচ্য বইতে সিদ্ধ হিসাবে তাত্তি-পা এক এবং 
অদ্বিতীয় জনৈক সিদ্ধ । কিন্তু এই সিদ্ধটির ব্যক্তিনাঁমের কোনে। রকম হদিসই নেই । 

তাহলে কি অনুমান করতে হবে, তার কোনৌকালে কোনে। রকম ব্যক্তিনীম ছিলো 
না? এ-হেন অনুমান স্পষ্টতই কষ্টকল্পনার পরিচায়ক । পক্ষান্তরে অনায়াসেই ভাব। 
যেতে পারে, সিদ্ধ পদবাচ্য হবার আগে নামান্তরে তাঁর কোনে। পরিচিতি ছিলে; 

সিদ্ধ হিসেবে পারচয় ও প্রতিষ্ঠা পাবার পর শুধু তীতি-প1 বলেই তার উল্লেখ। 
ব্যক্তিনামট। সিদ্ধনীমের পিছনে ঢাকা পড়ে গেলে । 

ধর্মচ্ার মহলে ব্যক্তিনাম খুইয়ে নামান্তর গ্রহণের নজির অবশ্যই নতুন কিছু 
নয়। দীক্ষা বা অভিষেক লাভের আগে জন্মগত নাম, পরে দীক্ষালন্ধ নাম । খুব 
প্রচলিত একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে । অতীশের জন্মগত নাম ছিলো চন্দ্রগর্ত। তন্ত্র 
নাধনায় দীক্ষিত ব। অভিষিক্ত হবার ফলে নাম হলে জ্ঞীনগুহা বন্ত। আবার তন্তর- 
সাধনার পথ ছেড়ে মহাযান ধর্ম গ্রহণের পর নাম হলো দীপঙ্কর | 

'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি-র পদেপদেই দেখা যায়, কোনে ডাকিনী বা “যোগী*র 

কাছে সিদ্ধটি অভিষেক লাভ করলেন । বিবৃতিকারের মতে সাধারণত অবশ্যই তা 
তন্ত্রবিশেষে দীক্ষা। বা অভিষেক : “হেবজ্ভু” বলে তন্ত্রমতে দীক্ষা “হয়গ্রীব* বলে 
তন্ত্রমতে অভিষেক--এমনি রকমারি নামের তন্ত্রমতের কথা । এ-হেন হরেক রকম 

নামের তন্ত্রমতের বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতিতে ধারা বিশ্বাসী তাঁরা অবশ্য বিশিষ্ট তন্ত্র 
নামের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবেন এবং করেছেনও । সেকালের তিব্বতী 

মহলে খবং একালের বিদ্বানমহলেও ভৃরিতূরি নমুনা আছে। তন্ত্রত বলতে কত! 
রকম এবং রকমারি তন্ত্রমতের বৈশিষ্ট্য মেনে নিলেও এ-বিষয়ে “চতুরশীতি-সিদ্ধ- 
প্রবৃত্তি-তে মৌটের উপর একরকম যেন কিন্ভৃতকিমাঁকার জগাখিচুড়ির বর্ণনা চোখে 
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পড়ে । তাঁর একট] কারণ, “যোগী” ব1 “্ডাকিনীশ্র কাছে অভিষেক পাবার পর 

সব সিদ্ধই মোটামুটি একই রকম উপদেশ পাচ্ছেন বলে মনে হয়: নিজের বৃত্তিটার 
প্রতিই আরো! মন দাও, তার প্রত্যেক বৈশিষ্্যরই গভীর অর্থ খুজে পাবে আর 

তাই বুঝতে পারবে এ বৃত্তির উৎকর্ষের মধ্যেই তোমার সিদ্ধির নির্দেশ আছে। 
অর্থগুলো কষ্টকল্পনার পরিচায়ক বলে যদি বিবেচিত নাও হয় তাহলেও কিন্তু 

অভিষিক্ত নামগুলোর কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগতে বাধ্য। তাঁতি রয়ে 

গেলো তাঁতি হয়েই এবং তার অভিষিক্ত নামটার মধ্যে তন্ত্রে প্রচলিত পরিভাষার 

কোনো নামগন্ধও রইলো! না। অভিষিক্ত নামও তাতিই থেকে গেলো ৷ তাহলে 

অভিষেক বলে ব্যাপারটাই অবান্তর হয়ে যাবার দশ! হবে না] কি? এবং অভি- 

ষেকটাঁই যদি অবান্তরের কোঠীয় পৌছুবার উপক্রম করে তাহলে অভিষেকান্তে 

প্রাপ্ত উপদেশটারই বা! প্রাসঙ্গিকতা কতোটা বাকি থাকে? তা কি শুধু এই যে 
সমাজের যে-অবস্থাতেই থাকো না কেন এবং যাঁ-ই তোমার বৃত্তি হোক না কেন, 

তাকে কোনে অর্থে ই হীন বলে ভেবে! না! ধর্মপ্রচারকের। অবশ্ই অনেক 

উচ্চাঙ্গ তব্বকথা৷ বলেন ; কিন্তু সত্যের সারমর্ম নিজের তথাকথিত হীন বৃত্তির মধ্যেই 
খুঁজে পাবে | তার মানে, বৃত্তিটাই আসল; তবকথার রাশি প্রক্ষেপমাত্র। 

তাছাড়াও আর একটা ব্যাপার রীতিমতো৷ অদ্ভুত মনে হয়। বিচিত্র নামের 
তন্ত্রমতে অভিষেক হলেও তার পর যে-উপদেশ পাঁওয়। যাচ্ছে তাও যেন একরকম 

ছকে বাঁধা মহাযানমতের কমবেশি জোলো৷ সংস্করণ | বিশিষ্ট তন্ত্রমতটির স্বীকৃত 
বৈশিষ্ট্যের যেন ছিটেফোটাও নেই--হেবজ্ত, হয়গ্রীব প্রভৃতির নামগন্ধও খু'জে 
পাওয়া দুষ্ধর | পুরে। ব্যাপারটাই বেশ কিছুট1 গোৌঁলমেলে ৷ সন্দেহ হয়, সমাঁজের 
নান! বৃত্তির নান! শ্রমজীবীর মধ্যে একটা পাপ্টা মতাদর্শের প্রচার চলেছিলো।। 
সমাজের উপরতলা'র শাসক সম্প্রদায় যে-সব জীবিকা-উপায়কে হেয় ও হীন 

বলে প্রচার করতে চেয়েছিলে। সেই জীবিকা-উপায় ব1 বৃত্তিগুলিকেই প্ররুত 
মর্যাদ। দেবার প্রয়াস এই পাঁণ্টা মতাদর্শটির মূল কথা । ফলে তাঁতি-জোলা-জেলে- 

চাষা-কামার-কুমোর সকলের মধ্যেই একটা আত্মবিশ্বাস ও বৃত্তিগত প্রত্যয় ৃির 

প্রয়াস । তারই ফলে রাজশক্তির পক্ষ থেকে হাজারে উপায়ে শ্রমিক মানুষগ্ডলোকে 

শীসক-স্বার্থের সহচর মতাদর্শের মোহে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা! নি্ষল হবার উপক্রম । 

আত্মপ্রত্য় নিয়ে এই মান্ুষগুলোই মাথা তুলে দীড়াতে শুরু করলো! । মহজ 
সাধারণ জীবনে এ জাতীয় প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারলে একট! বৈপ্লবিক পরিস্থিতির 

[ ৫০ ] 



সম্ভাবন। গড়ে উঠতে পারে। চম্পারণের অভয়দত্বত্ী যিনিই হৌন না কেন, সিদ্ধ 

প্রসঙ্গে তীর বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্যে তাই এক রকম সচেতন ব। অচেতন মতবিরুতি 

অন্মানের স্থযোগ থেকে গিয়েছে। সিদ্ধদের নামগ্ডলে। এঁকান্তিক ভাবে বৃত্তিগত 

( তাও নিন্দিত নীচু শ্রেনীর বৃত্তি ) হয়েই রইলে কী করে? গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর 
নেই। বরং তিনি মহাযানতর যতোটুকু বুঝেছিলেন তারই সঙ্কে রকমারি নামে 
প্রসিদ্ধ তন্ত্র সাধনার যেন তালগোল পাকিয়ে পুরে৷ আন্দৌলনটারই একটা আধা- 
মনগড়া সংস্করণ রচনার চেষ্টা করেছেন । সিদ্ধদের এঁকান্তিক বৃত্তিগত নাম পালটাঁবাঁর 
উপায় ছিলো না। কিন্তু তাঁদেরই ঘাড়ে আধা-মহীযানী আর আধা-তাস্ত্রিক 

কোনে! রকম মতাদর্শ চাপিয়ে দেবার স্বযোগ ছিলো! | “চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি' কি 

তারই নমুনা? যদি তাইই হয় তাহলে বইটির অসামান্য গুরুত্ব মানতে হবে । একটা 

প্রকাণ্ড গণ-অত্যথানের মতাদর্শগত প্রস্ততি কী ভাবে ধামা-চাপা যেতে পারে 

তারই নমুনা বলে সন্দেহ হয় না কি? 

আরে। হাঁঙ্গীমা বাঁধিয়েছেন সিদ্ধদের যূল রচনার টাকীকারেরা । মূল রচনা 
বলতে যে একজাতীয় গান--সম্ভবত সেকালের লোকসংগীত--একথা৷ মনে করার 

বিরুদ্ধে বাঁধা কম। কিন্তু কাঁদের কাঁনে পৌছে দেবার জন্যে গান? নিশ্চয়ই চীষা- 
ভূষোদের | গানের ভাষাতেই তার চরম প্রমাণ । আধুনিক পণ্ডিতেরা অবশ্তাই এই 

ভাষা নিয়ে বিস্তর আলোচন1 করেছেন ৷ অনেক বিতর্কও হয়েছে। বাংল] নাহিন্দী 

না উড়িয়া এ জাতীয় প্রশ্ন তুলে অনেক সময় প্রাদেশিক মনোভাবের প্রশ্রয় 

দেবার নজিরও সন্দেহ হয় । ভাষাতত্বে আমীর অধিকার যংকিঞ্চিৎ। অতএব এই 
বিতর্কে নাক গলানোর চেষ্টা নিরাপদ হবে না। কিন্তু একট কথা৷ তোলার প্রলোভন 

অবশ্যই থেকে যায় । গানের ভাষাটার নীম যাই দেওয়া হোক ন1 কেন, তা ষে 

সেকালের সাধারণ শ্রমজীবীদের বোধগম্য ও মুখের ভাষা এবিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ থাকতে পাঁরে না । কিন্তু টাকা -ভাম্যকারেরা করলেন কী? ওই চাষীভূষো'র 

সহজ সরল গাঁনের উপর গুরুগন্ভীর মংস্কৃতে টীকা-ভীষ্য রচন1 করে তারই নিগুঢ় 
জটিল ও অর্ধবোধ্য-এবং অনেক সময় এমনকি অবোধ্য-_দার্শনিক মতামত 

চাপিয়ে দিতে চাইলেন | সাঁদামাট। কথায়, প্রকৃত অর্থে টীকা-ভাষ্বর আসল আদর্শ 

ও উদ্দেশ্টের ঠিক বিপরীত । কঠিন বিষয়কে সহজে বোঁঝাঁবার উদ্দেশ্তেই টীকা 

ডাঁষ্তর রচনা | সহজ সরল বক্তব্যকে কঠিন তব্জালে বীধার প্রয়াসকে আর যা-ই 
বলুন টীকা-ভাম্য বলবার কোনে স্রযৌগই নেই । তাই সন্দেহ হয়, ভাস্মকারেরা 
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শ্রমিক-সাধারণের মুখের ভাষায় রচিত লোৌকসংগীতের উপর মহাঁষান ও অনেক 
সময় বিচিত্র তন্ত্রৰম্মত বহু তত্ব চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে পুরে। সিদ্ধ আন্দো- 

লন্েরই একট! কিন্ভৃতকিমাকাঁর সংঙ্করণ রচন1! করতে চেয়েছেন । সন্দেহ হয়, 
আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে এই ভাবে বেশ কিছুট। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করায়ও অল্পবিস্তর 
সফল হয়েছেন । শুধু তাই নয়। তিব্বতের পরবর্তশ ধর্মপ্রচারকেরাও আরেকভাবে 

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন । রকমারি অন্তগ্রন্থের সঙ্গে লেখক হিসেবে সিদ্ধবিশেষের 

নাম ভুড়ে দিয়েছেন । তুলনায় দায়িত্বশীল তিব্বতী এঁতিহাসিকদের রচন। থেকেই 
কারসাঁজিটা আন্দীজ করার স্থুযৌগ আছে । তেঙ্গুরে সরহ-র রচনা বলে রকমারি 

তন্তগ্রন্থ রয়েছে । অথচ দায়িত্বশীল তিবাতী এঁতিহাসিকরাই আমাদের মনে করিয়ে 

দিয়েছেন যে সরহর প্রত রচনা বলতে কিছু দোহার সংকলন | তাঁদের কথা 

মানলে আরো মানতে হবে, সরহর নামের সঙ্গে সংযুক্ত তন্গরন্থগুলে। আর যাই- 
হোঁক পরহর রচনা নয় | মেকি টাকা বাজারে আসল টাকা বলে চাঁলাবার চেষ্টার 

মতো । 

কিন্ত ঢের বড়ো। বিভ্রান্তির সহি করেছেন টীকা-ভাষ্যকারের | পিদ্ধদের রচনা 

চর্যাপদগুলির সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মুনিদত্ত রচিত ভাস্তও প্রকীশ করেছেন । 
অবশ্যই চর্যাপদগুলির প্রকৃত পাঠ নিয়েই পরবর্তণ বিদ্বানের শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে 
একমত হতে পারেননি । অনেকেই পাঠান্তরের প্রস্তাব করেছেন । তাঁর কারণ নিয়ে 

আলোচনায় প্রবেশ করার এখানে স্থযোগ নেই। কিন্তু একটা কথা তুলতেই হয় । 

পাঠান্তর স্বীকার করলেও গানগুলির একরকম সাদামাটা মানে ধ্দাড় করানে যায়। 

আধুনিক বিদ্বানদের লেখাতেই এহেন সাঁদীমাটা মানে দেওয়া আছে। কিন্তু 

মুনিদত্ত রচিত ভাঁষ্যটির গোলকধশাধায় ঢুকলে সবকিছুই তালগোল পাকানো এক 
অর্থহীনতার গহ্বরে পড়তে হয়। ভা্বুটি সংস্কৃতে লেখ! । তাই সংস্কৃতে পারদর্শী 

অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই ভাষ্য নিয়ে বসেছিলাম । প্রথম 
গোটা দশেক চর্যাপদের ভাষ্য আলোচন। করার পর তার ধের্য ধরে রাখা কঠিন 

হলো । এক একট! গানের পুরে। ভাঁষ্যট। পড়বার পর তাকে প্রশ্ন করলাম : মোদ্দা 

কথাটা তাহলে কী ফ্রাড়ালে।? মৃণাল বললেন, কী জানি ? তন্তরন্ত্রর গৃঢ় অর্থ নিয়ে 
আমার তেমন চর্চা নেই? কিন্ত সাধারণ বুদ্ধিতে তো একরকম আবোলতাবোল 

বলেই মনে হচ্ছে; আগাগোড়া সব কথা মিলিয়ে একটা কোনো সামগ্রসথপু্ণ 
অর্থ তো খুজে পাচ্ছি না। আসলে পুরে ভাস্ব্রস্থটি এই রকমই। মুনিদত্ত রকমারি 
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“আগম" উদ্ধৃত করেছেন, রকমারি প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতও উল্লেখ করেছেন; কিন্ত 
সবটা মিলে কী দীড়ায়-কিংবা একান্তই কোনে অর্থ ঈলাড়ায় কিনা-_এ বিষয়ে 
কোনে। স্পষ্ট কিছু বৌবা। কঠিন । স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে ভা্যকারের এমন অদম্য 
উৎসাহ যে অর্থসঙ্গতির ব্যাপারটা! শেষ পর্যন্ত গৌণ হবার যোগাড় ! 

ভায্য নিয়ে এত হট্টগোল বলেই এখানে একটা প্রশ্ন ন তুলে পারছি ন!। 

কার জন্তে লেখা এই ভাস্ত ? গাঁনগুলো৷ তো সেকালের বৃহত্বঙ্গের সাধারণ লোকের 
মুখের ভাষায় রচিত । উদ্দেশ্তও নিশ্চয়ই এহেন সাধারণ মানুষের কানে পৌছে 
দেওয়] | তার! নিশ্চয়ই নিজেদের মতে করেই বুঝবে এই উদ্বেশ্তেই রচন1। কিন্তু 
তারই ব্যাখ্যায় এ-হেন ভাগ্য কার জন্তে লেখা? নিরক্ষর চাষাভুষো৷ তো৷ দূরের 
কথা, সংস্কৃত ভাষা বেশ কিছুট] রপ্ত থাকলেও এবং ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে বেশ 
কিছুট। ধারণা থাকলেও ভাম্যের সব কথা বুঝে পুরে! গানের সামগ্রিক কোনে! 

তাৎপর্য-_ অর্থাৎ মূল গানের সঙ্গে সম্পকিত তাৎপর্য নির্ণয় করা যদিই ব। সম্ভব 

হয় তাহলেও ত] ঢের ঢের সাধনণ-সাপেক্ষ ব্যাপার হবে । তবে একট। কথা বুঝতে 

খুব বেগ পেতে হয় না| যেন-তেন প্রকারে গানগুলির মধ্যে মহাঁষাঁন ধর্ম ও দর্শনের 

কিছু কথ গুজে দিতে পারলেই ভাষ্যকার খুশি, তার সঙ্গে পরবর্তীকালের তন্ত্র 
সম্মত আরো কিছু কথা জুড়ে দিতে পারলে তো। আরো খুশি । 

কিন্ত ভাষ্যকার পদে পদে বাঁধাও পেতে বাধ্য হয়েছেন । একট সহজ সরল 

কথা খুঁড়ে মহাঁযানের কোনো গুঢ় তৰ আবিষ্কার করাও সহজ ব্যাপার নয়। এই 
কারণেই ভাষ্যকার “সন্ধ্যা ভাষা”র প্রসঙ্গে নিরাপত্তা খুঁজেছেন। “সন্ধ্যা ভাষা” 
কাকে বলে তা নিয়ে আধুনিক বিদ্বানের। বেশ কিছু আলোচনাও করেছেন । 

কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই যে একট শবের সাধারণ সাদামাটা অর্থ বাদ দিয়ে 

তারই পিছনে লুকোনো। কোনে! তত্ব খোঁজ! সম্ভব | চর্যাপদ এহেন সন্ধ্যা ভাষায় 

লেখা । তাই তার সাঁদীমাটা অর্থ গ্রহণ করীয় বাঁধা আছে। 

ভাষ্যকার মুনিদত্ত এখানে অবস্থ একটা প্রশ্ন সযত্বে এড়িয়ে গেছেন । এ জাতীয় 

সাংকেতিক ভাষার তাঁগিদট! কী হতে পারে ? ঠগীদের মধ্যে একরকম সাংকেতিক 

ভাষার তাগিদটা বোঝা যাঁয়। ধরা পড়বার ভয় এড়িয়ে যাবার এক কৌশল । 

কিন্ত পাল আমলের যে-সমাঁজে যে-তত্ব প্রচার করতে পারলে রা'জসম্মীনেরই 

সম্ভাবন! সেখানে মহামান-সম্মত ধর্মতত্ব প্রচারের জন্যে এমন একরকম গোপন ও 

গুহা ভাষ। ব্যবহারের তাগিদ কেন? আসল উর্দেশ্টা যদি সত্যিই মৈত্রী, করুণা, 
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বোধিচিত্ত উৎপাদন প্রভৃতিই হয় তাহলে তো৷ তা-ই নিয়েই সরাসরি গান বাধবাঁর 
কথা । ভাম্যকারের পক্ষেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না, রাজশক্তির দিক 

থেকেও বাধার বদলে অল্পবিস্তর দক্ষিণালাভের আশা । কিন্তু মুনিদত্বর কাছে 

এসব প্রশ্নই ওঠেনি । শুধু এলোপাতাঁড়ি বলে চলেছেন, সন্ধ্যা ভাষায় অমুক শব 
দিয়ে অমুক মহাযানের তবই প্রকাশিত হয়েছে। 

আসলে সন্ধ্যা ভাঁষ! বলে ব্যাপারটা মুনিদত্তর আবিষ্কার নয়। প্রাচীন কালেই 
মহাযান-স্থত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। কিন্তু মহাঁযানীর! কেন এমনতরো ভাষা- 

তব্বের আশ্রয় খুঁজেছিলেন ? তাদের পক্ষে উদ্দেশ্তাট! অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রকৃত বুদ্ধ- 
বচন হিসেবে প্রাচীনপন্থী স্থবিরেরা যে সব কথা বলতেন তা প্রীয় নম্যাৎ করেই 

মহাযাঁন নাম দিয়ে এবং স্বয়ং বুদ্ধর প্রকৃত অভিপ্রায় হিসেবে নব্য বৌদ্ধরা এই 
সন্ধ্যা! ভাষার কথা চালু করেছিলেন । বুদ্ধবচনের আঁপাঁত-অভিপ্রায় ও গুঢ অভিপ্রায় 

এক নয় । মহাযানীদের এই ছিলো যূল বক্তব্য । সন্ধ্যা ভাষার তত্টট। তাই তাদের 

পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মুনিদত্তর মতো টীকাঁকারের পক্ষে একেবারেই অবান্তর । 
চাঁষাভৃষোর সাদামাটা গানকে রাজশক্তি-সমথিত মতের বাহক বলে প্রচারের 

চেষ্টা । মূল বক্তব্যের ছলটাকে ভৌতা৷ করে দেওয়ার চেষ্টা । 
অবশ্ঠই বৃদ্ধ-প্রচারিত প্রকৃত মত স্থবির-সম্প্রদীয় প্রচারিত তত্ব ন1 মহাযাঁন 

তর্-ত। নিয়েও বিস্তর আলোচনা আছে। এখানে তা নতুন করে পাড়বার 

সুযোগও নেই, দরকারও নেই । কিন্তু একটা কথা তোলা খুবই প্রীসঙ্গিক | মন্ধ্যা- 

ভাষার মতো “যাঁন” শব্দটি মহাঁধানীদেরই উতন্ভাবন। পুরোনো স্থবিরসম্মত 

বৌদ্ধ মতকে হেয় করবার উদ্দেস্তেই এই উদ্ভাবন। তীদের দীবি, প্রাচীনপন্থীরা 
হীন-যানের অনুগামী, নব্যরা মহা-যাঁনের | ধর্মমতের বিবাদ প্রসঙ্গে ব্যাপারটা 

বুঝতে অসুবিধে হয় না । কিন্তু অন্ুবিধেয় পড়ি অন্য পরিস্থিতি দেখে । একালের 

ধিদগ্ধ বিদ্বানেরাও এই “যাঁন” শব্দের যেন বেশ কিছুটা যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। 

ব্যান, মন্ত্রযান, সহজযান--আরো৷ কতো কিছু । বুঝতে অন্থবিধে হয়, কেনন। 

এ জাতীয় নামকরণের প্ররুত সমর্থনটা আধুনিক বিদ্বানমহলের সৃষ্টি বলেই সন্দেহ 

থেকে যায় । 

ধরা যাক : সহজযাঁন | সিদ্ধর! অবশ্তই “সহজ”কেই আদর্শ বলে মেনেছেন। 
কিন্তু কোথাওই নিজেদের-ব তাঁদের কোনে। উপসম্প্রদীয়কে --সহজযাঁনী আখ্যা 
দিয়েছেন বলে জানা নেই । বরং স্বয়ং সরহ তার দোহায় “সহজ” শব্কে যে- 
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সরলার্থে ব্যবহার করেছেন তা৷ গ্রহণ করলে পুরো সিদ্ধ আন্দোলনের চরিত্রটা 
বদলে যায়। কোনে! বিশেষ ধর্মমত নয়, ধর্মমতমাত্রতার বিরুদ্ধেই একরকম 
বিদ্রোহ। 

অতএব হরেক রকম “যানে” কথা পড়েও আমার মূল প্রশ্নটা থেকেই গেলো । 

কৈবর্ত বিপ্লবের পিছনে সিদ্ধ আন্দোলনের প্রভাব খোঁজা কি একান্তই অবান্তর 

হবে? 

দেবীগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 





চুরাশি সিদ্ধর কাহিণী . 
'চতুরণীতি-সিদ্ধ-গ্রবৃততি” গরস্থর মূল তিব্বতী থেকে অনুবাদ 





অনুবাদ প্রসঙ্গে 

বাঁংলা সাঁহিত্যের যে কৌনও উৎসাহী পাঠকের কাছে চর্যাপদের গুরুত্ব স্থবিদিত 

পদকর্তাদের সম্পর্কে কৌতৃহলও তাই অনিবার্য । স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 

শীল্্রীর কাছে এ-কথা অবিসদ্বাদিত ছিল বলেই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ কালে 
নাতিবিস্ৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্তাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
সে পরিচয়ের জন্য ফরাসভাঁঙীর ডাক্তীর কোিয়ে-র (৮. 0০:19?) সাহায্য তিনি 
অপরিহার্য বিবেচনা করেন ৷ তার কারণও আছে। 

চর্যাপদের পদকর্তাদের প্রচলিত অভিধা সিদ্ধ--সম্মানার্থে সিদ্ধাচার্য । এক 

কালে এদেশে তাঁদের প্রবল প্রভাব ছিল। পরবর্তী কালে যে কোনও কারণেই 

হোঁক সে প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এলেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি । বিশেষত তিব্বতী 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তা টিকে থেকেছে এবং এই কারণেই শাস্ত্রী মহাশয় ডক্টর 

কোদিয়ে-এর সহায়তার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হন। কেননা! পেশায় 

চিকিংসক হলেও এই ফরাসী পণ্ডিতের একনিষ্ঠ সাধন ছিল তিব্বতী চর্চ1। তিব্বতী 
তর্জমায় ভারতীয় গ্রন্থসমূহের সুবিশাল সংকলনগুলির গ্রন্থতাঁলিকার জন্য আজও 
আমরা মূলতই কোরদিয়ে-এর উপরই নির্ভরশীল 

কোদিয়ে-এর সাহায্যে শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের ভূমিকায় মোট তেত্রিশ জন 

পদকর্ত৷ ব। সিদ্ধাচার্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন । পরবর্তা গবেষণাঁর 

বিচারে এ'র৷ সকলেই স্থ্নিদিষ্ট অর্থে প্রকৃত সিদ্ধাচার্য ছিলেন কিন।, সে বিষয়ে 
সংশয় দেখা দিয়েছে । 

তাছাড়। সর্বপ্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মোট সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি--সাধারণ 

মতে চুরাঁশি, যদিও এক বিদেশী বিদুষীর মতে পঁচাশি। কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের সংখ্য। 
চুরাশিই হোক আর পঁচাশিই হৌক--এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যা : এ"দের 
সম্পর্কে আমাদের এতিহাঁসিক জ্ঞানের সম্বল অতি নগণ্য । 

হয়তো! এই কারণেই মহাপগ্ডিত রান্থল সাংকৃত্যায়ন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত 

তীর হিন্দী গ্রন্থ “পুরাঁতব্-নিবন্ধাবলী'-তে চুরাশি জন সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্যের অতি 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন । আর এই উদ্দেশ্তে একমাত্র সম্বল হিসাবে যে 
গ্রন্থটির উপর তিনি নির্ভর করেন তাঁর নাঁম : “চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি।' গ্রন্থটি 

বর্তমানে শুধু তিব্বতী ভাষায় পাঁওয়! যাঁয় এবং এই গ্রন্থ কোনও মূল ভারতীয় 



6 চুরাঁশি সিদ্ধর কাহিনী, 

গ্রন্থের প্রকৃত তর্জমা কিন! সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে । কেননা? গ্রন্থশেষে 
পুষ্পিকায় বল! হয়েছে : 

চুরাশি সিদ্ধর বিবরণ ভারতের চম্পারণের মহাগুরু অভয়দত্তশ্রীর মুখনিঃহৃত 
ভিক্ষু মোনডুপ শেরব ( সংস্কতে প্রণিধান-সিদ্ধ-জ্ঞান ) কর্তৃক অনূদিত ।" 
এ জাতীয় পুষ্পিকা থেকে অনুমান কর! যেতে পারে যে অভয়দত্বপ্রী ভারতের 

চম্পারণের অধিবাসী ছিলেন এবং তীর মুখ থেকে কাহিনী শুনেই মোনডুপ শেরব 
নামে জনৈক উৎসাহী তিব্বতী অধুনালজ্য গ্রন্থটি রচন। করেন । অভয়দত্তপ্রীর কথা 

আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভারতীয় গ্রন্থাবলীর তিব্বতী তর্জমার অন্ত 
কোথাও তীর উল্লেখ আমরা পাই না, তাই তিনি খুব উচুদরের পণ্ডিত ছিলেন কি 
না সে-বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বল! সম্ভব নয়। তবুও চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 
জানতে হলে আজ আমাদের প্রধান সম্বল এই “চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি? | 

হয়তো! এই কারণেই বিশ্বভারতীতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী জনৈক তিব্বতী 
অধ্যাপক সোনা মড়ুব-কে নিযুক্ত করে তিব্বতী হরফে পুরো গ্রন্থটির একটি অনুলিপি 

প্রস্তত করান । বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে কাজ করার সময়ে এই অন্ুুলিপিটি আমার 

দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এই ব্যাপারে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্ত জানা 
না থাকলেও অনুমান করা যেতে পারে যে এটি অনুবাঁদ কর বা করানে সম্ভবত 

তীর অভিপ্রায় ছিল। এই বিবেচনাই আমার বর্তমান অনুবাদের মূল প্রেরণা _ 
যদিও বলাই বান্ুল্য এই কাজে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের তুলনায় আমার 

যোগ্যতা যৎসামান্ত | তবে গ্রন্থটি সযত্বে পাঠ 'ও পরে অন্বাঁদ করার সময়ে আমার 
মনে হয়েছে যে চম্পারণের অভয়দত্বপ্ী উৎসাহভরে এই গ্রন্থটি লিখেছেন বা বিবৃত 

করেছেন সন্দেহ নেই; কিন্তু এই বিবরণে বস্তুনিষ্ঠ এতিহা'সিক তথ্যের চেয়ে ধর্ম- 
নিষ্ঠ ভয়ভক্তিই অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে সিদ্ধদের কাহিনীগুলি 
এখানে বহুলাংশে অলৌকিক, উত্তট কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে । যেমন এখানে 

মংশ্যজীবীকে সরাঁসরি মৎস্যজীবী না বলে রাজপুত্র অথচ রাজ্যশাসনে নিরাসক্ত 
বলে ঘোষণ' করার প্রয়াস; এমন কি অনুরক্ত আত্মীয়স্বজন ও প্রজাবুন্দ তাকে রাজ্য- 

শাঁসনের দায়িত্বে বেঁধে রাখবার জ্য যে শিকল ব্যবহার করছেন তাও স্বর্ণশৃঙ্খল 

বলে বর্ণন। করা হচ্ছে । এ জাতীয় বহু অত্যুক্তি দিয়ে সিদ্ধদের মাহাত্ম্য প্রচারই 
এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে । কিন্তু লোকসংস্কৃতির বিচারে অলৌকিক 

কাহিনীর উত্তভবও একান্তই অবান্তর নয়। পিছিয়ে-পড়া গ্রামবাসীদের মধ্যে 
লোকনায়কদের (০8160811110) কেন্দ্র করে অনেক সময় নানা অলৌকিক 
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কাহিনী গড়ে ওঠে; তার উপাদান এ-জাতীয় মান্যদের ইচ্ছাপুরণ। ভূমিকায় 
সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকেই একটা চিত্তাকর্ষক নমুন1 দিয়েছি : রুশ বিপ্লবের কিছু- 
কালের মধ্যেই তখনে! অনগ্রসর তাজিকদের মধ্যে স্বয়ং লেনিন প্রসঙ্গে কী রকম 
অলৌকিক উপকথা গড়ে উঠেছিলো ! সিদ্ধদের প্রসঙ্গেও মোটের উপর লোক- 
মানসের একই প্রতিক্রিয়। অনুমান-সাঁপেক্ষ কী না--এই প্রশ্ন কি একান্তই অবান্তর 

হবে ? যদি না হয়, তাহলে হয়তো স্বীকার করার স্থযোগ থাকবে যে লোকমানসে 
এই সিদ্ধরাই এক অর্থে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের প্রকৃত মুক্তির পথিক্ুৎ হিসাবে 
স্বীকৃত হয়েছিলেন । স্বভাবতই ভূমিকায় এ-বিষয়ে কিছুটা আলোচন। তুলতে 
হয়েছে। 

তাই অহুসন্ধিংস্থ পাঠক যদি শুধুমাত্র সাবেক আধ্যাত্মিক ধারণাঁতেই ঠেকে যাঁন 

তাহলে গ্রন্থটির মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ এমন কি ভ্রান্ত হবার আঁশঙ্কাও থেকে যায় । কেননা 
'আমার ধারণায় অভয়দত্শ্রীর অনেক অবাস্তব উক্তির পিছনেও একট। মূল্যবান 

এঁতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। মোটের উপর সিদ্ধ হিসাঁবে ধারা! এককালে 

এক বিশাল আন্দৌলনের নায়ক ছিলেন, তারা না৷ ছিলেন সমাজের উপরতলার 

মান্য, না৷ উচুদরের পণ্ডিত মহলের মধ্যমণি । বরং তীর প্রায় সবাই সাধারণ 
জেলে-রাখাল-ব্যাধ-কামার-কুমোর-ধোবা-তেলি-তাতি-চাষী-চগ্ডাল-- সমাজের 
তথাকথিত নিয়শ্রেণীর মানুষ। এদের আস্তান। বলতে সেকালের প্রসিদ্ধ মঠ- 

মন্দির-বিহার ছিল না, পক্ষান্তরে শুড়িখান।, শ্বাশীন, নদীর তীর, জঙ্গলের মধ্যে 

গাছের তলায় ছিল এ*দের বস্বাস। সঙ্গিনী--ও এমন কি দীক্ষাদাত্রী--গ্রহণ 
করতেন এমন সব নারীকে, সমীজ ধাঁদের কখনই অভিজাত বলে মনে করেনি । 
স্তাদের মধ্যে গণিক। ও শুপ্তিনীরও উল্লেখ চোখে পড়ে! বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে 

সিদ্ধর৷ ছিলেন নিরক্ষর দেশবাসীর কাছাকাছি, অন্তত খুব একট। উচ্চাঙ্গের দার্শনিক 

গোঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে প্রমাণ মেলে না। 

অথচ এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাঁশ নেই যে পাঁলযুগের শেষভাগে সেকালের 

বুহত্বঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত এ হেন মানুষরাই এমন একটা 
আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, যার গুরুত্ব উপেক্ষা করা সমাজের উচু মহলের 
পক্ষেও সম্ভব হয়নি । সে আন্দোলনকে সামাজিক, বা এমন কি 'ধর্মবিশ্বাসের 

মুখোসপর।” কৌনও এক ধরণের গণ-আন্দোলন বললে বিশেষ অত্যুক্তিও বোধহয় 

হুবে না । অবশ্ঠই শুধুমাত্র অভয়দত্ত্রীর বর্ণনাট্ুকুর উপর নির্ভর করে আমাদের 
পক্ষে আজ আন্দৌলনটির স্বরূপ অনুমানের পূর্ণ স্থযোগ নেই; তার জন্য তিব্বতী 
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তর্জমায় সংরক্ষিত আরও বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আধুনিক এঁতিহাসিকর। অন্তান্য যে সব 

প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংকলন ও বিষ্লেষণ করেছেন, সেগুলিরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
প্রয়োজন | বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় আমর1 এ জাতীয় একটা প্রয়াস করেছি; 
আমাদের বিশ্বীস সিদ্ধদের রচন1 যতটুকু আমাদের কাছে পৌছেছে তার মর্মার্থ 
বোঝার জন্য অতি বিদগ্ধ, সুক্ষ, ও পল্পবিত দার্শনিক তত্বের চেয়ে এই আন্দৌলনটির 

স্বরূপ বোঝার চেষ্টা তুলনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক । এই গ্রন্থের ভূমিকায় 

তাই দেখাবার চেষ্ট1 করেছি যে পদকর্তাদের রচনার মর্ম উদ্ধারের কাজে মুনিদত্বর 
বহুপ্রচারিত টীকাটিও আমাদের পক্ষে সহায়ক ন৷ হয়ে বরং কিছুটা বাঁধ! হয়েই 
দাড়ায় । আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা সরহপাঁদের প্রধ্যাত “দৌহা। কোষ'-এর 
পূর্ণাঙ্গ ও আক্ষরিক অনুবাদ ভূমিকায় ব্যবহার করেছি। 

এখানে “চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি' ও তার এই বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে আরও 

দু-একটি কথা বল! দরকার । 

প্রথমত, আপাতদৃষ্টিতে আজগুবি ও অলৌকিক কাহিনীর সংকলন বলে মনে 
হলেও অভয়দত্তশ্রীর গ্রন্থটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে যুগের সাধারণ মানুষ ও তার 
সমাজ--বিশেষ করে ব্যাঁপক সিদ্ধ-আন্দোলনের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা কর! যায় ন1। 

তাই এই অন্বাঁদ। স্বভাবতই এই অন্ুবাঁদের উদ্দেশ্ঠ সাধ্যমতো আক্ষরিক । 
ফলে অনেক সময় লেখ স্থথপাঠ্য হয়নি । কারণ ভাষার লালিত্য সংযোজনার 

স্বাধীনতার চেয়ে তার যথার্থতার প্রতিই এখানে সতর্ক দৃষ্টি রাখ৷ হয়েছে । 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে রবিনসন (0. 3. [২০9910501 ) নামে জনৈক 

লেখক এই গ্রন্থটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। বইটির নাঁমরুরণ 
তিনি করেছেন, [06 800৫172+5 [1005 | এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ কিন্ত 

তিনি ব্যাখ্যা করেননি-_এর থেকেই বোঝ যায় যে অনুবাদের নামে তিনি প্রচুর 
স্বাধীনতা দেখিয়েছেন । 

সারনাথ থেকে হিন্দীতেও সম্প্রতি আরেকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । এই 

অনুবাদের সঙ্গে ভিব্বতী শান্তর ও দাহিত্যবিশীরদ--তিব্বতী ধাদের মাতৃভাষা -. 

এমন পণ্ডিতদের সম্পর্ক আছে বলেই স্বাভাবিকভাবে অন্ুবাঁদটি তুলনায় অনেক বেশি 
 মুল্যবান। কিন্ত যূল গ্রন্থের যে কটি সংস্করণ আমার হাতে পৌছেছে, সেগুলির 

সঙ্গে খুঁটিয়ে মেলাবাঁর চেষ্টা করে মনে হয়েছে এই হিন্দী অন্ুবাদটি অল্পবিস্তর 
ব্যাখ্যামূলক, আক্ষরিক নম ৷ বোধহয় একালের পাঠকদের বৌঝবার ও বোঝাবার 
স্থবিধার জন্যই হিন্দী অনুবাদক এই পন্থা অবলম্বন করেছেন । তবুও অকপটে 
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স্বীকার করছি যে আমার নিজের বাংল! অঙ্বাদটি পরিমার্জনীর জন্য নানাভাবে 
আমি হিন্দী অন্ুবাদকের কাছে কৃতজ্ঞ। অবশ্থ আমি ব্যক্তিগতভাবে যথাসম্ভব 
আক্ষরিক অনুবাঁদেরই পক্ষপাতী । তাই এই হিন্দী অন্ধবাদের গুরুত্ব স্বীকার 
করেও আমার মনে হয়েছে বিশেষত বাঙালী পাঠকদের জন্ম গ্রন্থটির একটি বাংল 
সংস্করণ উপেক্ষণীয় হবে না। এখানে বলে রাঁখা ভালো, আক্ষরিক অনুবাদের 

জন্যই বাংলার সঙ্গে হিন্দী অন্বাদের কমবেশি পার্থক্য থেকে গিয়েছে। 

পরিশেষে, পাঠকদের স্থবিধার জন্য আরও কয়েকটি কথা বলা" দরকার । 

ভারতীয় শব, বিশেষত নাম ব্যবহারের সময় তিব্বতী লেখকরা কখনও 

তার আক্ষরিক প্রতিশব্ দেবার চেষ্টা করেন, কখনও ব। তিধ্বতী হরফে হুবহু মূল 
শব্দটি দিয়েছেন। বিশেষত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে _ তিব্বতী হরফে ভারতীয় নাম থাকলে - 
এই অনুবাদে নাঁমটির আগে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হয়েছে । অবশ্ত তিব্বতী 
অন্থবাঁদক মোনডুপ শেরব-এর লেখনীতে তিব্বতী হরফে ভারতীয় নাম অনেক 

সময়েই সঠিক বা অবিরৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি | যেমন নালন্দার জায়গায় নলেন্ত্, 

বিক্রমশীলের জায়গায় বিকামশীল তিনি বারবার লিখেছেন | কখনও বা একই 
স্থান-নাঁম ছুভাবে তিনি লিখেছেন । বর্তমান শ্রীলংকার উল্লেখে কখনও পরিফার 

তিব্বতী হরফে লংকাপুরী পাওয়া যাচ্ছে; কখনও বা তিব্বতী হয়ফে সিঙ্গ বা 
সিঙ্গল লিখে তারপর দ্বীপের তিব্বতী শব্ধ লিং তিনি ব্যবহার করেছেন । 

আমার অন্ুবীদে তিব্বতী গ্রন্থে যা আছে, কোনও বদল না৷ করে তাই রাখা 
হয়েছে, শুধু কোথাও কোথাও প্রয়োজন বোধে প্রশ্নরবোধক চিহ্ন আর অতিপরিচিত 

নামগুলিকে ত্র্যাকেটে দেওয়। হয়েছে সঠিকভাবে । 

তিব্বতী গ্রন্থে যেখানে বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত যোগদর্শনের পাপ্ডিত্যপূর্ণ পারিভাষিক 
শব্দ বর্তমীন, সেখানে অনুবাদে ব্যাখ্যামূলক পাদটাকা সংযোজন করলে হয়তো! 

পাঠকের কিছুটা স্থবিধা হতো । কিন্তু আমার খিচারে এ জাতীয় পারিভাষিক 
শব সিদ্ধ-সাহিত্য ও সিদ্ধ-আন্দোলনের উপরে অল্পবিস্তর প্রক্ষিপ্ত বলে বিবেচিত 

হওয়ায়_ব্যাখ্যামূলক পাঁদটাকা৷ আমি সাধ্যমতো! বর্জন করেছি। অসঙ্গ প্রমুখ 

বৌদ্ধ দার্শনিকদের যোগপ-প্রসঙ্গে ধ্যান-ধারণার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থান্তরে প্রাপ্য। 
বিশেষত সে বিষয়ে যে পাঠকের প্রধান উৎসাহ তিনি অবশ্তই নলিনাক্ষ দত্ত 

প্রমুখের উচ্চাঙ্গ আলোচনী পড়ে দেখবেন । 





চত্নুশীতি-সিদধপ্রবৃতি 

মঙ্গলাচরণ 

সদৃরুদের প্রণাম । 

ত্রিকাঁল বুদ্ধদের, গুরূপরম্পরায় প্রয়াত গুরুদের ও পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত আমীর গুরু 

অতয়শ্রীর চরণঞ্গন্ে কায়-বাকৃ-চিত্ব এই তিন সহযোগে প্রণাঁম করছি। 

তারপর &গুরু ঞ্ৃইপ! ইত্যাদি চুরাঁশি সিদ্ধদের সত্য বিবরণ লিখব । 





গ্লুইপা ূ 

এখন তাহলে *গুরু ঞ্লৃইপার কাহিনী : মাছের অস্ত্র খেতেন বলে তাঁর নাম 
হয়েছিল *ল্ইপ1। 

এক যে ছিলেন রাঁজ। | ০০০০০০০০০৯৯ 
রূপো মণি-মুক্তাঁয় অলংকৃত | 

তাঁর তিন পুত্র। রাজ! মারা গেলে কোন্ রাজপুত্র রাঁজ্যধারণ করবেন, 

একদিন জ্যোতিষী ডেকে এই গণন। করাঁনে৷ হলো । জ্যোতিষী বললেন, মধ্যম 
পুত্র রাজ! হলে রাজ্য শক্তিশালী হবে, প্রজারাও স্থ্খী হবে । এই রকম আরও 

বিবিধ মঙ্গলের কথা বলায় পিতা তাঁকেই রাজাভার দিলেন। বড় ভাই, ছোট 
ভাই এবং প্রজারাও তাঁকেই অভিষেক দিতে চাইলেন । কিন্ত ( মধ্যম পুত্রের রাজা 

হবার ) ইচ্ছা ন1 থাঁকায় তিনি পালাবার চেষ্টা করলেন । বড় ভাই, ছোট ভাই 
ও প্রজার সবাই মিলে তখন তাঁকে সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন । প্রহরী 
ও কারারক্ষককে সৌন। রূপো! ঘুষ দিয়ে রাতে সেলাই করা পৌষাক পরে ( অর্থাৎ 

সাধারণ বেশে ) চলে গেলেন, পথপ্রদর্শককেও সোন। ইত্যাদি পুরস্কার দিয়ে রাজা 
গ্রামল-র দেশ ক্রামেশ্বরে তিনি পৌছলেন। 

(রাজপুত্র ) কিংখাবের আসন ছেড়ে *কৃষ্$সারের আসনে বসলেন ও রাঁজ- 

শয্য। ত্যাগ করে খুলায় শয়ন করলেন। স্ুরূপ ও সুদর্শন সেই রাজপুত্রকে দেখে 

সকলে তাঁকে নিয়তই খাদ্য ও য1 কিছু প্রয়োজন দান করতেন । 
তারপর বজ্রাসনে গেলে তীকে গ্রহণ করে উপদেশ দিলেন এক ভাকিনী। 

রাজার নিজের দেশ *সালিপুত্রে গেলেন আর সেখানে তিনি যার-তার-দেওয়। খাছ 
খেয়ে শ্শানে শুয়ে রইলেন । 

তিনি একদিন বাজারে শুড়িখানায় গেলেন । শুঁড়িনীদের প্রধান ছিলেন 
এক লোক-ডাঁকিনী। রাজপুত্রকে দেখে তিনি বললেন, “এই ব্যক্তির চতুঃচক্র সম্পূর্ণ 
শুদ্ধ হয়েছে, কিন্ত হৃদয়ে রতিমাত্র কুলকল্পনার অশুদ্ধি ( এখনও ) যায়নি ।” 

তারপর সেই স্ত্রীলোকটি রাজপুত্রের পাতে পচা খাবাঁর ঢেলে দিলেন । রাজপুত্র 

সেটা ফেলে দিলেন দেখে ডাঁকিনী রেগে গিয়ে বললেন, “থাগ্-অখাঘ্যের বিকল্প 

তুমি বর্দি ছাড়তে না পারো, তাহলে তোমার ধর্ম হবে কী করে? 
বোধির বাঁধ! হয় জেনে রাজপুত্র তখন বিকল্প লক্ষণ ত্যাগ করলেন । জেলেরা 
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ঞগঙ্গ! থেকে মাছ ধরে তার নাঁড়িভু'ড়ি মাটিতে ফেলে দিলে তিনি সেগুলি নিয়ে 
খেতেন । এইভাবে বারে! বছর সাধন করলেন । 

মাছের অন্ত্র খেতেন বলে জেলেনীর। তীকে ঞ্নৃইপা বলে ডাকতে লাগলেন। 
চারিদিকে তিনি ঞ্লৃইপ| নামে খ্যাত হলেন । এই নামে তার সিদ্ধি হল। 

এই কাহিনী আবার *দাঁরিকপা ও *দ্িিংকিপার সময়েও বল! হবে । 
মহাসিদ্ধ *্লৃইপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*লীলপা 

ডর গলীলপার কাহিনী । 

পৃক্ষিণ ভারতের এক রাজা এক সময়ে সিংহাসনে বসেছিলেন । ভিনদেশী এক 
'যোগী সেই সমম্ে তার কাছে এলেন । 

তাঁকে দেখে রাঁজা বললেন, “দেশে দেশে ভ্রমণ করে আপনি ক্রিষ্ট হয়েছেন ।" 

“আমি কিছু কষ্টভোগ করছি না কিন্তু আপনি নিজেই ক্রিষ্ট । রাজ্য হারাবার 

ভয়ে প্রজাদের অসন্তোষের আশংকায় আপনি সর্বদীই বিব্রত । আমি আগুনে 

লাফিয়ে পড়লেও পুড়ব না, বিষ খেলেও মরব না । রসায়নের সিদ্ধি আমার 

আছে। 
তার কথ শুনে রাজার শ্রদ্ধা হলো । 

“আপনার মতো। আমি রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়ীতে পারব না । কিন্তু যাতে 

রাজাসনে বসে ধ্যান করতে পারি, আমাকে এমন এক উপদেশ দিন ।'- প্রণাম 

করে রাজা এই প্রার্থনা জানালেন । 

যোগী তখন তীকে হেবজ্ অভিষেক দিয়ে একাগ্র সমাধিতে বসালেন । 

রাজা, রাণী ও মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বাছ্বৃন্দের মধ্যে কিংখাবের 
তাকিয়৷ নিয়ে গদিতে বসে সাধন! করতে লাগলেন । লীলা বা লাশ্য ইত্যাদির 

মধ্যে থাকতেন বলে গ্লীলপা নামে খ্যাত হলেন । 
মূল উপদেশটি ডান হাতের আংটিতে রেখে অবিচলভাবে ধ্যান করলেন। 

যোগী ত্বকে এই অবস্থায় থেকে হেবস্্ দেবগণকে ধ্যান করতে উপদেশ দিলেন । 



গুরু বিরূপ ৃ ১৩ 

তিনি একত্রে উৎপন্ন-ক্রম ও সম্পন্ন-ক্রম ধ্যান করলেন । সেই ধ্যানের মধ্যেই 
বোধির উদয় হলো । ঞ্লীলপা মহামুদ্রার সিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন ও অভিজ্ঞান ইত্যাদি 

নান! গুণ সম্পন্ন হলেন । 

এই পথে গুরুর উপদেশ, স্বীয় উদ্ভম ও পূর্বকর্মের অবশেষ _ এই তিনটিকে একত্র 

করতে পারলে ভোগবিলাস ত্যাগ না করেও মুক্ত হওয়া যায়। 
ইনি অপরিমিত প্রাণীহিত করলেন, সর্বত্র *লীলপ। নামে প্রসিদ্ধ হলেন । 

শেষে তিনি খসর্পণে গেলেন । 

*গুরু গলীলপার বিবরণ সমা্চ ॥ 

*বিবূপা 

গুরু *বিরূপার কাহিনী | 

ঞ্বিরূপা পূর্বদিকে রাঁজা &দেবফলের (? দেবপাঁল ) রাজ্য গব্রৈযুর-এ জন্মগ্রহণ 
করেন । 

ভারতের দক্ষিণদিকে (1) *সোমপুরী নামে এক বিহার ছিল। সেখানে 
এক সহশ্র সংঘের এক বিশাল ধর্মপংস্থ। ছিল । 

*বিরূপা ভিক্ষু ছিলেন, তবুও তিনি অভিষেক গ্রহণ করে বজ্জবরাহীর এক 
কোটি মন্ত্র বার করে জপ করলেন । এইভাবে বারো বছর কাঁটল। কিন্তু 

স্বপ্রেও সিদ্ধির লক্ষণ দেখতে পেলেন না | তখন হতাঁশ হয়ে জপের মাল! আস্তা- 

কুঁড়ে ফেলে দিয়ে মনের স্থথে তিনি যথেচ্ছভাঁবে দিন কাটালেন । সন্ধ্যা বেলায় 

( পূজার সময় ) মালা নেই এ খেয়াল হল। 

তাঁর হাতে মাল। দিয়ে ডাকিনী তাকে উপদেশ দিলেন। 

'কুলপুত্র, ছ:খ কোরে। না । আমি তোমাকে আশীর্বাদ দেবো । বিকল্প 

লক্ষণ ত্যাগ করার সাধনা কর ।' 

*চিত্তকে প্ররুতিতে ( সহজে ) স্থিত রাখাই বজ্রবরাঁহীর উপদেশ । 

নিন্তের থাকতেও অন্যের অপেক্ষা করা অতি মূর্থতা ও শিশুত্ব। 
চিত্তই চিন্তামণি, তাঁকে বিকল্প দিয়ে কোরো! না আবৃত। 

সন্তোষের সঙ্গে এই সাধনাতেই পরমাসিদ্ধি ।' 
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তারপর আরও বাঁরে। বছর সাধন করে সিদ্ধিলীভ করলেন । 

ভূত্য মদ ও মাংস কিনে এনে তাঁকে পরিবেশন করল । 

তিনি তারপরে বিহারের সব পায়র1 মেরে খেয়ে ফেললেন । পায়রা সব শেষ 

হয়ে গেলে সংঘের ভিক্ষুরা বললেন, “আমাদের পুজার স্থানে এদের কে খেয়েছে ? 

ভদন্তরা সকলেই বললেন, “কখনই আমর] খাইনি ।' বিহারের সকল প্রকোষ্ঠ 

অনুসন্ধানের পর *বিরূপাঁর ঘর দেখতে পাঁঠানে। হল। জানল! দিয়ে দেখ। গেল, 
তিনি পায়রার মাংস আর মদ খাচ্ছেন | 

সংঘ ঘণ্ট। বাঁজিয়ে সভা ডেকে তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করলেন । 

চীবর ও ভিক্ষাপাত্র যৃতির সামনে সমর্পণ করে *বিরূপা প্রণাম করে সংঘ ত্যাগ 
করে গেলেন । 

সেই বিহারের পাশে একটা বড় পুকুর ছিল। একজন ভিক্ষু সেখানে 

ক্ষবিরূপাকে দেখে বললেন, “আপনি কোন পথে যাঁবেন ? 

“আমায় আপনারা তাড়িয়ে দিয়েছেন, আবার পথের কথা জিজ্ঞাসা! করছেন 
কেন? 

এই বলে তিনি পুকুরের জলে পদ্মপাঁতার উপরে পা রাখলেন । পদ্মগুলি কিন্ত 
ডুবল ন।। পদ্ম তুলে বুদ্ধ পূজা! করতে করতে তিনি সেইভাবে পদ্মপাতায় পা দিয়ে 
জল পার হয়ে চলে গেলেন । 

*সোমপুরীর সব লোক বিলাঁপ করতে করতে তাঁর চরণ ধরে জিজ্ঞাস! করলেন, 
“পায়রাগুলি আপনি কেন মারলেন ?' 

“আমি মাঁরিনি, ওরা আছে*_বলে ভূত্যকে দিয়ে পায়রার ডানার টুকরোগুলি 
আনাঁলেন। আচার্য তুড়ি দিতেই সেগুলি আবার পায়রা হয়ে গেল। পায়রা- 

গুলিকে তিনি আগের চেয়েও বড় ও স্বন্দর করে দিলেন । সবাই তাদের আকাশে 
উড়ে যেতে দেখলেন । 

তারপর *বিরূপ। ভিক্ষুর আচার-আচরণ ছেড়ে দিয়ে যোগীর চর্য1 পালন করতে 

লাগলেন । 

গঙ্গাতীরে গিয়ে তিনি গ্গঙ্গীদেবীর কাছে খাগ্ভ পানীয় চাইলেন, *গঙ্গা 
দিলেন না । রেগে গিয়ে আচার্য ছুভাগে *গঙ্গার জল কেটে পার হয়ে গেলেন । 

তারপর *কনসত নগরে গিয়ে এক শু'ড়িনীর কাছে মদ কিনলেন সেত্তীকে 

বাটিতে মদ ও থালায় ভাত দ্িল। তিনি তা খেতে লাগলেন আর আড়াই দিন 
পর্যন্ত স্ুর্যকে অস্ত যেতে দিলেন না । 



গুরু বিরূপ! ১৫ 

রাজা অবাক হয়ে “এ কার যাছবিগ্ভার ফল 1'--বলে শোরগোল তুললেন । 

হুর্যদেবী (1) রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, “এক যোগী' আমাকে শুঁ'ড়িনীর 

কাছে বন্ধক রেখেছে । 

রাঁজ৷ এবং লোৌকজনর। সবাই খোঁজ নিলেন । আচার্যর মদের হিসেব করে 

দেখ! গেল, এক কোটি পাত্রের দাম হয়েছে । রাজা সেই দাম দিয়ে দিলেন। 
বিরূপ সেখান থেকে অবৃশ্ঠ হয়ে গেলেন । 

তারপর তিনি «ইন্দ্র নামে এক তীথিকের দেশে গেলেন । সে দেশে মহেশ্বরের 

একটি একাশি হাত উচু মৃতি ছিল। তাঁকে বল! হল সেই মৃতির সামনে প্রণাম করতে। 
আচার্য বললেন, “আমি জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠকে প্রণাম করা আমার উচিত নয় ।” 

'না করলে তোমাকে হত্যা করা হবে।' -রাঁজ! আর অন্য সবাই এ কথা 
বললেন । 

আচার্য বললেন, 'প্রণাম করলে আমার পাপ হবে, তাই করছি না ।" 
পাঁপ হলে, সে পাঁপ আমার হবে ।”--রাজা এ কথা বলায় আচার্য হাত জোড় 

কর! মাত্র *মহাদেবের যৃতি ছুটুকরে। হয়ে ভেঙে গেল। 
অন্তরীক্ষে এক বানী শোন। গেল, 'আমি শপথ নিচ্ছি আপনার আদেশ শুনব ।' 
'তাহলে প্রতিজ্ঞা কর ।' শপথ নেওয়ায় আবার ভাঙা দেবতার মৃতি জুড়ে 

গেল। তখন *্মহাদেবের পূজার জন্য সংগৃহীত উপকরণসমূহ আচার্যকে নিবেদন 

করা হল। সেগুলি দিয়ে অন্য বৌদ্ধদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হল, সেই ব্যবস্থা 
এখনও প্রচলিত আছে । 

আচার্য এর পরে পূর্ব ভারতের *দেবীকোটে গেলেন । সে দেশের সকলে 

ডাকিনী হয়ে গিয়েছিল | একজন ডাঁকিনী পথের ধারে বসে ডাকিনী-মন্ত্র প্রয়োগ 
করত--তাদের ধর্মকর্ষের এই ছিল বিধিবিধান । 

আচার্য আগেই গিয়ে এক মন্দিরে শুয়ে রইলেন । বাইরে থেকে এক ত্রাক্ষণ- 
শিশু তখন সেখানে আসছিল, তার উপরে মন্ত্র ফু*কে ডাকিনী তাঁকে ছেড়ে দিল । 
নগরে গিয়ে সে আহার পেল, কিন্তু শোবার জায়গ। তার মিলল না। 

তার সঙ্গে এক বৌদ্ধের দেখা হল। সেই বোদ্ধ ব্রাহ্ষণশিশ্তকে বললেন, 'এ 

দেশে সবাঁই ডাকিনী হয়ে গেছে, কেউ মানুষ নেই । এর! সবাই অনিষ্ট করে। 
তাই, এ মন্দিরে গিয়ে থাক।' 

এ কথা শুনে ত্রাহ্মণশিশু সেখানে গেল। আচার্য *বিরূপা সেই ত্রাঙ্ণকে মন্ত্র 

ও আশীর্বাদ দিয়ে রাখলেন । 
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ডাকিনীরা এদিকে একসঙ্গে বসে পুজার কী' কী সামগ্রী আছে আলোচন। 
করছিল । “আর সবই আছে, শুধু মহামাংস নেই” বলায় তাদের মধ্যে একজন বলল, 

'মহামাংসের জন আমি ছুজন মানুষকে আকর্ষণ করে আনছি ।, 

“তাহলে নিয়ে এসো”--বলায় দে আশীর্বাদপ্রাপ্ধ ব্রাহ্গণশিশুকে আনতে গেল, 
কিন্ত চেষ্টা করেও আনতে পারল না । 

ক্বিরূপা একটি গাছের উপরে বসে ছিলেন | তাঁকে ধরে আনবার জগ্য বার- 

বার ডাকিনীকে পাঠানে। হল, শেষ পর্যন্ত সে গাছশ্ুদ্ধ *বিরূপাকে নিয়ে এল। 

ডাকিনীর। তাঁদের পুজার জন্ত যে মদ এনে রেখেছিল *বিরূপা তা সব 

নিঃশেষ করলেন । *বিরূপাকে হত্যা করবে ঠিক করে ডাঁকিনীর। তাদের অটহাসি 
হাসল । আচার্য তাঁর বারোটা হাসি হেসে দিলেন আর তাতেই ভাকিনীর] অজ্ঞান 
হয়ে গেল। / 

আচার্য তখন ডাকিনীদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে শরণগমন করালেন, শপথ 
নেওয়ালেন : 

“আমাকে শ্রদ্ধা করে এমন প্রাণীদের ক্ষতি করবে ন1। চিস্বোৎপাদন ও শরণ- 

গমন করে না এমন প্রাণীদেরও ক্ষতি না ক'রে এক অঞ্জলি পরিমাণ রক্তপাঁন করতে 

পার। এ-আদেশ অমান্ত করলে এই চক্র দিয়ে তোমাদের মাঁথা কেটে নেওয়া 

হবে আর উত্তরের ক্ষ তোমদের রক্তপাঁন করবে ।' 

এখনে সেই যক্ষ ও চক্রের আকার আকাশে দেখা যায়। 

ধর্ম রক্ষা করবার জন্য তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে আচার্য অন্যত্র চলে গেলেন । 
আবার তিনি *দেবীকোটেই ফিরে গেলেন । পথে মহাদেব ও *উমাদেবী 

সাড়ে চার লক্ষ মানুষের বাসযোগ্য এমন এক নগরী স্থষ্টি করলেন । ত্রয়ত্রিংশ দেব 
স্থানের সবগুলি থেকে ভোজ্য এনে *বিরূপাঁকে তাঁরা এক মহাঁপুজা নিবেদন 

করলেন । 
*বিরূপা তখন এক শ্লোক রচন। করলেন : 

ঞ্সোমপুরী মহাবিহারে_ 
প্রত্রজ্যা উপসম্পদ। ও বিনয়ের শীল 

যিনি সম্যক পালন করেছেন; 
পূর্ব কর্মফলের প্রভাবে 
অভিষেক, আশীর্বাদ ও উপদেশ 

যিনি সম্যক লাভ করেছেন ; 
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সাধনা! করলেন বারে! বছর ধরে 

কিন্ত স্বপ্নেও এল ন] তীর সিদ্ধির লক্ষণ। 

তাই বিরক্ত আর হতাশ মনে মাল! ছু'ড়ে 
ফেলে দিলেন তিনি । 

বচন দান করলেন ডাকিনী, 

তার প্রভাবে বৃদ্ধি পেল ধাতুর শক্তি । 

সম্যক জানলেন সংসারের স্বরূপ, 
আর আচরণ করলেন নিবিকল্প চর্যা । 

ত্র ভুল বিচার করল অস্তিবাদী সংঘ 

তাড়িয়ে দিল তাঁকে সংঘ থেকে। 

এদের সকলের ত্রান্তি দূর করতে 

সাধন। করলেন জলে ন। ডোবার । 

গঙ্গার ধারাকে বিপরীত করলেন, 

বন্বিধ ভোজন করলেন, 
বন্ধক রাখলেন স্ুর্যকে, 

ভোগ করলেন মগ্ভাদি 

ভাঙ্গলেন তীথিক দেবমৃতি, 

দ্পচূর্ণ করলেন তার, 
দমন করলেন *দেবীকোটের লোকডাকিনীদের । 

মহাদেব তীর মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন, 

মায়ানগরী হৃঠ্টি করে আরাধন। করলেন তাঁর ।-- 

এই সব আচরণ যদি আমি না করতাম 

তাহলে লক্ষণযুক্ত ধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি 

লোকের শ্রদ্ধ। কী করে হত? 

-এই বলে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু গ্বিরূপার বিবরণ সমাধ ॥ 



১৮ চুরাঁশি সিদ্ধর কাহিনী 

*ডোস্তিপা 
*গ্ডরু গডোস্তিপার কাহিনী ৷ 

জন্ম &মগধদেশের রাজকুলে। 'তিনি হেবজ্ঞসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । 

কৃষ্ণাচার্য-র কাছে তিনি অভিষেক ও উপদেশ গ্রহণ করে অক্ষরে অক্ষরে তা 
পালন করতেন, প্রজাদের একমাত্র সন্তানের মতে। ভালবাসতেন । 

রাজা ধর্মে প্রবেশ করেছেন--এ কথা সকল মানুষের অজ্ঞাত থাকল । 

প্রজাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক মৈত্রীভাব দেখে সবাই আলোচনা করতে লাগল, 
রাজা কোন্ ধর্ম অবলম্বন করেছেন ? 

রাজা একদিন মন্ত্রীকে বললেন, আমাদের এই দেশে চোরের ভয়ে সবাই 

সন্ত্স্ত। কর্মদৌষে অধিকাংশই দরিদ্র । এদের সবাইকে ভয় ও অভাব থেকে 
রক্ষা করতে হবে, সেই উদ্দেস্তে কাসার এক বিরাট ঘন্টা এক বনস্পতির চূড়ায় 
বেধে দাও। কারও ক্ষয়-ক্ষতি বা অভাব দেখলে এই ঘণ্টা বাজানো হবে, 

ন। হলে নয়।' রাজার আদেশ অন্ুযায়ী মন্ত্রী ব্যবস্থা করলেন । ফলে, *মগধে 
এতকাল যে ভীত্তি ও অভাব ছিল, ত1 দূর হল। 

অন্য এক সময়ে রাজধানীতে শূদ্রকূলের এক গায়ক দল এসে রাজাকে গীতবাদ্য 
নিবেদন করল । সেই গাঁয়কদলের মূল গায়কের বারো! বছরের মেয়েটি তখনও 
সংসার ধর্মের বসন পরেনি । স্থন্দর আকৃতি, উত্তমবর্ণা, নয়ন-লোভন। সেই 

কণ্ঠ! *পদ্মিনীর সর্বগুণে গুণান্বিতা ছিল । 

রাজ। সেই নীচ জাতীয় গাঁয়ককে বললেন, “তোমার এই কন্ঘাঁটি আমাকে দাঁও।' 
গায়ক বললেন, “আপনি গ্মগধের রাজা, আট লক্ষ নগরের অধিপতি । 

রাজৈশ্বর্ষের অভাব নেই, প্রকৃতই আপনি মহারাজা । আমি নীচজ্াতীয়, শৃদ্র বলে 
সবাই আমাকে ঘ্বণা করে । আপনার এই আদেশ সঙ্গত নয় ।--এই বলে তিনি 

অনুনয় করলেন । 

রাজা কিন্ত তবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন । পিতাকে কন্াঁর দেহের সমান 

ওজনের সোন। দেওয়ায় পিতাঁও কম্যাঁটিকে দান করলেন । 

রাজা গোপনে বারে! বছর ধরে কন্তাঁটিকে মুদ্রারূপে ভোগ করলেন, বারো 

বছর পরে সকলে তা জানলেন। 

রাজা নীচকুলের কন্যা গ্রহণ করেছেন *্মগধের সর্বত্র একথা রাষ্ট্র হল। 

রাজা তখন রাঁজপুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে শূদ্রাণীর সঙ্গে বনে গেলেন, উভয়ে 
সেখানে বারে বছর সাঁধন। করলেন । 
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কিন্তু রাজপুত্র ও তাঁর পরিষদবর্গ সুষ্ঠুভাবে রাজ্য চালাতে পারলেন না 
বলে রাজ্য আগের তুলনায় শ্রহীন হয়ে গেল। 

সবাই মিলে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে জ্জাগের রাঁজাকেই খুঁজে এনে 

রাজত্বে বসানো দরকার | 

কয়েকজনকে সেজগ্য পাঁঠানে। হল | রাজা যেখানে বাস করছিলেন, সেখানে 

তারা গেলেন । দেখলেন রাজা একটি বৃক্ষমূলে বসে আছেন । আর সেই কন্তা 
জল আনতে চলেছেন। সরোবরের জলে পদ্মপাঁতা ভাসছিল ! পদ্মপাতাগুলি 
জলে ন] ডুবিয়ে তিনি তাদের নীচে পনেরো মানুষ গভীর তল থেকে জল তুলে 

নিলেন । 

রাজাকে ধারা আমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন, এই দৃশ্য দেখে তীর। অবাক হয়ে 
গেলেন । দেশে ফিরে গিয়ে তীর সবাইকে এই কাহিনী বললেন । রাজ্যের 

প্রজারা সবাই তাঁদের ফিরে আসবার জন্য অনুনয় জানালেন । 

সেই আমন্ত্রণে মাতা-পিতা দুজনে এক নিঃশাবক বাঘিনীর পিঠে চাঁপলেন, 

চাবুক করে হাতে নিলেন এক বিষধর সাঁপ। এই ভাবে তাদের আসতে দেখে 

সবাই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রাজ্যধারণের যোগ্যতা আপনারই আছে, তাই দয়া 
করে রাজ্যভার গ্রহণ করুন ।” 

রাজ বললেন, “আমি নীচকুলের মানুষ, কী করে আমি রাজত্ব করতে পারি ? 
তবে উচ্চ ও নীচকুলের বিচার মৃত্যুই একমাত্র দূর করতে পারে। তাই অগ্সিতে 

আমাদের দাহ কর। তারপর আবার জন্ম নিয়ে তোমাদের কথামত কাঁজ করব ।' 

তার কথ শুনে দেশের সব লোক *গোশীর্ষ চন্দনকাঠ দিয়ে তাদের দাহ 

করলেন। অনেক কাঠ ছিল তাই সাত দিনেও আগুন নিভল ন]1। 

সেই অগ্রিচিতায় প্রজারা৷ দেখলেন এক সদ প্রস্ফুটিত *পদ্মে উচ্দ্রল শিশির- 

বিন্দুর মতো তাঁরা স্বয়ং উদ্ভূত হলেন আর সপত্বীক হেবজ্রের আকার ধারণ করলেন। 
এই দৃশ্ত দেখে *মগধের সব মানুষের গভীর শ্রদ্ধা হল। 

আচার্য *ডোস্তিপা নামে ইনি খ্যাত হলেন। রাজা তখন মন্ত্রী প্রভৃতি 
সকলকে বললেন, “আমার মতে। যদি আপনারা করতে পারেন, তবেই রাজ্যভার 

নেব, নইলে নয় |” 

তাঁরা হতচকিত হয়ে বললেন, “এরকম করার ক্ষমত। অন্ত কার আছে? তাই 
আপনিই সিংহাসনে বস্থন 1” 

রাঁজ। আবার বললেন, 
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'রাজ্য অতি তুচ্ছ, বহু দোষে তুষ্ট। 

ধর্মের রাজত্ব করছি আমি ।' 

--এই বলে প্রাণীহিতের জন্য খসর্পণে গেলেন । 

গুরু ডোস্ভিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*গবরিপা 

গুরু *শবরিপার কাহিনী । 

গ্ন্ত্রবিক্রম নামে এক পর্বতে *শবরিপা নামে এক ব্যাধ ছিলেন। পশুরধই 
ছিল তীর পেশা । জীবিকার জন্য মাংসাশী এই ব্যাধ সর্বদাই বহুসংখ্যক প্রাণী 
হত্যা করতেন । এইভাবে ক্রমাগত তিনি হিংসার পাপ করে চলেছিলেন । 

তাঁকে দেখে আর্য অবলোকিতেশ্বরের করুণা হলো । তাকে বিনীত করবার 

জন্য আর্য স্বয়ং *শবরিপার মতো এক ব্যাধের রূপ নিলেন ৷ সেই ছন্মবেশে তিনি 

শবরিপার কাছে গেলেন । 

“আপনি কে ?--*শবরিপ। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন । 

তিনি বললেন, “আমিও এক শবর ।' 

“আপনার দেশ কোথায়? 
'অনেক দূরে । 

সেই ছম্মবেশীকে আসল *শবরিপা জিজ্ঞাসা করলেন, “একটিমাত্র তীর দিয়ে 
কটি হরিণকে আপনি মারতে পারেন? 

“তিনশ মারতে পারি ।'-- ছদ্মবেশী বললেন । 
“ওই শরশিক্ষা তাহলে আমাকেও দিন ।" 
পরদিন সকালে সেই ছম্মবেশী *শবরিপাঁকে সঙ্গে নিয়ে এক বিরাট মাঠে 

গেলেন, সেখানে পাঁচশ মায়া-হরিণ দেখালেন । 

*শবরিপ। ছন্মবেশীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার এই একটি তীর দিয়ে কটি 
হরিশ মারবেন ?' 

“পাঁচশ মারব ।” 
“চারশ ছেড়ে একশ মারুন ।'--*শবরিপা বললেন । ছন্নবেশী একটি তীর 



' গুরু শবরিপ। ২১ 

দিয়ে একশ হরিণ মারলেন ৷ একটি হরিণের মৃতদেহ *শবরিপাকে ধরতে দিলেন । 

*শবরিপ| ধরতে পারলেন না। তীর অহংকার চূর্ণ হলে| | 
ঘরে ফিরে ছন্বেণীকে তিনি বললেন, “ধন্ুর্বাণের এই বিদ্যা আমাকে শেখান।, 
ছন্সবেশী বললেন, 'এ শিখতে গেলে একমাস মাংস খাওয়া চলবে ন1।” 

কশবরিপাও প্রা শীহত্যা ও হিংস। ত্যাগ করলেন । 

সাতদিন বাদে ছন্মবেশী ফিরে এলেন আর *শবরিপার কাছে গিয়ে জানতে 

চাইলেন তিনি কী খাচ্ছেন । 

'ফলাহার করছি ।'--*শবরিপা বললেন । ছদ্মবেশী বললেন, র্বপ্রামীর প্রতি 

মৈত্রী ও করুণ! ধ্যান দিন ।" 

একমাস পরে ছদ্মবেশী আবার এলেন । *শবরিপা বললেন, “আমাকে হরিণ 
শিকারের ধর্মদেশন করুন ।' 

ছদ্মবেশী সেখানে একটি মণ্ডল রচন। করে ফুল ছড়িয়ে দিলেন। তারপর 

*শবরিপা-দম্পতির দুজনকেই সে মণ্ডলটি দেখতে বললেন $ জিজ্ঞাস করলেন, “কী 

দেখছেন ? 
মণ্ডলের ভিতরে তাকিয়ে তার। অষ্ট নরক ও আর সেই নরকে তাদের দুজনকে 

দগ্ধ হতে দেখলেন । দেখে তারা টানি রাসি। ভয়ে কাপতে কাপতে 

গাঁদের বাকরোধ হলো। 

ছদ্মবেশী বারবার প্রশ্ব করতে লাগলেন, “মগুলে কী দেখছেন ? 

তারা তখন প্রাণীদের দগ্ধ হবাঁর নারকীয় দৃষ্ের কথ! বললেন । 
“এখানে জন্ম হবে, তাই ভয় পাচ্ছেন কি? 
“ভয় তো পাচ্ছি, কিন্তু পরিত্রাণের উপায় ?” 

"পায় আছে, কিন্ত সাধন করবার ক্ষমতা কি আছে? 

“নিশ্চয়ই পারব |” বলায় *শবরিপা দম্পতিকে ধর্মের এই উপদেশ টা 
“জীব হত্যার ক্রিম্নায় বিভিন্ন কর্মফলের উত্তব 

তার ফলেই নরকে আপনার জন্ম হবে। 

একটি প্রাণনাশ জাগায় আরও প্রাণীহত্যার ইচ্ছা,” 
তার প্রভাবে হাস পাবে আপনার নিজের আয্ব 1৮ 
ক্ষীণ হবে পুরুষকারের প্রভাব । 

প্রাণীহত্যা বর্জনে বোধি লাভ হবে 

ফলে অনিচ্ছ। জাগবে প্রাণীবধে 
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সেই প্রভাবে বৃদ্ধি হবে আমু 
বধিত হবে পুরুষকারের শক্তি ও সৌন্দর্য । 

ও সম্মান । 

-ইত্যাদি দশ অকুশলের দৌষ ও দশ কৃশলের গুণ ব্যাখ্যা করে উপদেশ 

দিলেন । তার প্রভাবে *শবরিপার সংসাঁরে বৈরাগ্য এল, ধর্মের প্রতি একাগ্র, 

শ্রন্ধাযুক্ত হলেন । 

তারপর আর্য অবলোকিতেশখ্বর তাকে উপদেশ প্রদান করে গ্দনতি পর্বতে 
ফিরে গেলেন । 

নিবিকল্পের মহাকরুণা বারো বছর ধরে ধ্যান করে তিনি মহীমুদ্রোর পরমসিদ্ধি 
প্রাপ্ত হলেন । 

উত্তম সিদ্ধি লাঁভ করে তিনি একদিন মহাঁকারুণিক ধর্মত। সমাধি থেকে উিত 

হয়ে আর্য অবলোকিতেশ্বরের সম্মুখে গেলেন । 
*শবরিপাঁর পুণ্যের মাহা ত্ম্যকীর্তন করে আর্য বললেন, 

'কুলপুত্র, তৃণে অগ্নি দাহনের মত 
একদেশদর্শী নির্বাণ উত্তম নয়; 

প্রাণীহিতের জন্য তুমি সংসারী হও 
ও অপরিমিত প্রাণীহিত কর ।' 

এই উপদেশ পেয়ে *শবরিপা নিজের দেশে গিয়ে বাস করতে লাগলেন ; অভিহিত 

হলেন ক্শ্রীশবরিপা নামে । মযূররপুচ্ছ ধারণ করতেন বলে নাম হলো ময়ুব্রবসন, 

পর্বতে সর্বদা থাকতেন বলে গিরিনাথ-:এই তিন নাঁমেই তিনি বিখ্যাত হলেন । 

মুদ্রা, চর্যাগান ইত্যাদির দ্বারা তিনি ভাগ্যবানদের হিত করলেন। 

মৈত্রেয়র (ভবিষৎ বুদ্ধ ) শাসন আস্ত না হওয়া পর্যন্ত ইনি সশরীরে জন 

দ্বীপে অবস্থান করছেন । 
*গুরু গ্শবরিপাঁর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 
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গ্রুপ 

গর গ্সরহপার কাহিনী । 

জাতিতে ব্রাহ্মণ। পূর্ব ভারতে ঞ্্রাজ্ভি (মতান্তরে রাজি) নগরীর বিশেষ 
একটি অংশের নাম ছিল *রোলি। সেখানে এক ডাঁকিনীর পুত্র তিনি । ব্রাহ্মণ 

তিনি, তবুও বুদ্ধের ধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা হলো। তারপর অগণিত আচার্ষের কাছে ধর্ম 
শ্রবণ করে গুহা মন্ত্রের ধর্মে তীর বিশ্বাস জাগল । তখন তিনি ব্রাদ্ধণ ও বৌদ্ধ 
এই উভয় সম্থর রক্ষা! করে দিনে ব্রাম্মণ ও রাতে বৌদ্ধধর্মের নিয়ম পাঁলন 
করতেন। 

ত্রাহ্মণরা সকলেই জানতে পারলেন যে তিনি মছ্যপ। ব্রা্মণরা সমবেত হয়ে 
তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য রাজ৷ গ্রত্ুফলের কাছে আবেদন জানালেন । 

“আপনি রাজা, ধর্মের নিয়মকানুন যে লগ্ুভগ করে তাকে দেশে থাকতে 
দেওয়। কি সঙ্গত? গ্রোলি দেশের পনেরো হাঁজার নগরের মুখ্যব্যক্তি এই *মরহপ। 
কিন্তু ম্পান করে, ইনি অধঃপাঁতে গেছেন, এ'কে তাড়িয়ে দিন ।" 

রাজা বললেন, “পনেরো হাজার নগরের প্রধান যিনি তাঁকে বিতাড়িত কর! 

সমীচীন হবে ন]।' 

এই বলে রাজা *সরহের কাছে গিয়ে বললেন, “আপনি ব্রাহ্মণ, মদ্যপান করা 

কি আপনার পক্ষে সঙ্গত ?” 

*সরহ বললেন, “আমি মগ্ধপ নই । সব ব্রাহ্মণ আর লোকজনদের একত্র 

করুন, আমি শপথ নেব ।' 

সকলকে সমবেত করা হলে *সরহ বললেন, “যদি মছ্প হই, তাহলে আমার 

হাত পুড়বে, যদি ন। হই তাহলে পুড়বে না।' 
এই বলে ফুটন্ত ঘি-এর মধ্যে হাত রাখলেন, কিন্তু হাত পুড়ল না! 

রাঁজা বললেন, “ইনি কি সত্যই মগ্ভপান করেন ? ব্রাহ্মণর| একত্রে বললেন, 
“সত্যই পাঁন করেন ।' 

জলন্ত গলিত তার পান করেও মগ্যপায়ীর কিছু হলো! না। 

ব্রাহ্মণরা1 আবার সমস্বরে বললেন, “তবুও উনি মদ খান ।' 

“যদি জলে প্রবেশ করলে ডুবে যাই, তাহলে আমি মগ্ভপ, যদি না ডুবি, তাহলে 

নই ।, 
অন্য এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুজনে জলে নামলেন; ব্রাহ্ধণ ডুবে গেলেন, কিন্ত 

*সরহ ডুবলেন ন । 
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*সরহ বললেন, “আমি মগ্প নই |” 
গ্সরহ তখন বললেন, “আমাকে তুলাদণ্ডে ওজন করা হোক। ভারি হলে 

আমি মছ্প নই, হান্ধা হলে মদ্ধপ বলে প্রমাণ হবে ।" 

সেই মতো৷ একদিকে এক মানুষের সমান ওজনের বাঁটখারা পরপর তিনটি 

দিয়ে অন্তদিকে *সরহকে বসিয়ে ওজন কর! হলো । &সরহ ভারী হলেন । ছটি 
(মানুষের সমান ওজনের ) বাটখার। দিয়েও *সরহ ভারী হলেন । 

তখন রাজা ঘোষণ। করলেন, “এরকম ক্ষমতা ধার আছে, তিনি যদি মছ্ধপান 
করেন তে৷ করুন ।' 

এই বলে রাজ! ও ব্রাহ্ধণরা সকলে তাকে প্রণাম করে উপদেশ প্রার্থনা 
করলেন। 

রাজা, রানী ও প্রজাদের তিনটি গীতের মাধ্যমে উপদেশ দিলেন | এই তিনটি 

'দোহাত্রয়' নামে খ্যাত হল। 

্রাঙ্ষণরা৷ সকলে নিজেদের ধর্মকর্ম ত্যাগ করে বোদ্ধধর্মে প্রবেশ করলেন । 
রাজা পরিষদদের নিয়ে সপরিবারে সিদ্ধিলাভ করলেন । 

*সরহ তারপর পঞ্চদশবর্ষীয়া এক পাঁচিকা কন্তাকে নিয়ে অন্য দেশে চলে 
গেলেন । সেখানে নির্জন স্থানে বসে তিনি সাধনা করতে লাগলেন, পত্বী আহার্ষের 
ব্যবস্থা করতে গেলেন। 

এক সময় তিনি যূলোর তরকারি থেতে চাইলেন । মোষের ঘন ছুধে মূলো 

মিশিয়ে পত্বী তাকে পরিবেশন করতে গেলেন । *সরহ সমাধিমগ্র ছিলেন বলে 
ন। দিতে পেরে ফিরে এলেন । 

গসরহ বারো বছর পরে সমীধি ভেঙে উঠে বললেন, “যূলোর তরকারি 
কোথায় ? 

তার রন্ধনকুশল। পত্রী বললেন, 'বারে। বছর তুমি সমাধি থেকে ওঠোনি, 

মূলোর তরকারি এখন কোথায় পাবে? এখন বসন্তকালে তো মূলো 

হয় না !' 
এ কথ! শুনে *সরহ তীর স্ত্রীকে বললেন, “তপন্যার জন্য আমি পর্বতে যাচ্ছি।' 

তখন পত্রী বললেন, “দেহকে নির্জনে রাখলেই, বিবিস্তত৷ ব] নির্জনত৷ হয় 

না। চিত্তকে লক্ষণ ও বিকল্প থেকে মুক্ত করতে পারলেই পরম বিবিক্ততা লাভ 
কর। যায়। তুমি বারো। বছর সমাধিস্থ ছিলে, তবুও মূলোর চিত্তার মতে সামান্ত 

চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলে ন!! তোমার পর্বতে গিয়ে কী লাভ? 
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*সরহ এই ( কথার ) সত্যত। উপলদ্ধি করে লক্ষণ ও বিকল্প ত্যাগ করলেন 

আর মহামুদ্রার গৃঢ় অর্থযুক্ত পরম সিদ্ধি লাভ করলেন। 
অপরিষিত প্রাণীহিত করে শেষে পত্বীসহ তিনি খসর্পণে গেলেন | _ 
গুরু *সরহপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*কংকরিপা 

গুরু *কংকরিপার কাহিনী । 

দেশ *মঘনুর, জন্ম শুদ্রকুলে । 

্মমঘহুর দেশে সমান বংশের এক গৃহস্থ পরিবার থেকে তিনি পত্বী গ্রহণ করেন । 

সংসারের ভোগন্থখেই তার দিন কাটছিল। মুক্তির পথ, পুণ্যধর্ম ইত্যাদি নিয়ে 
তিনি চিন্তাভাবনা করতেন না, লৌকিক ক্রিয়াকর্মেই সবসময় ব্যস্ত থাকতেন। 

তার পত্বীর মৃত্যু হলো৷ । তিনি তাঁর মৃতদেহ শ্বশীনে বহন করে নিয়ে তার 
কাছে বসে কাদতে লাগলেন । 

এমন সময় স্থবিজ্ঞ এক যোগী এসে তাঁকে বললেন, “গৃহস্থ, এই শ্বশানে বসে 

তুমি কী করছ? 
“হে যোগী, আপনি আমার অবস্থা দেখতে পারছেন না? চক্ুম্মান বা অন্ধ যে 

কোন ব্যক্তিই পত্বীবিহনে শ্রীহীন হয়ে যায় । এ সংসারে আমার চেয়ে ছুঃখী কে? 
যোগী তখন গৃহস্থকে বললেন, “জন্মের অন্তে মৃত্যু ; সংযোগের শেষ বিয়োগ । 

সর্ব সংস্কার, সর্ব সমুদয় অনিত্য। পৃথিবীতে যে আঁসবে, সেই ছুঃখ ভোগ করবে । 

পৃথিবীর স্বভাবই ছুঃখ, তাই হা-্ছুতাশ কোরো না। মানুষের শব মাঁটি-পাঁথরের 

মতো, তাকে পাহার। দিয়ে কী করবে? তার চেয়ে তুমি ধর্মের আশ্রয় নিয়ে ছুঃখ 

মোচন কর।' 

“যোগী, পৃথিবীতে প্রাণীর মৃত্যুজনিত দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় বলুন ।' এই 
প্রার্থনা জানালেন । 

“গুরুর উপদেশই এই মুক্তির উপায় ।, 

“তাই আমাকে দয়া করে দিন 

_-তাঁর এই প্রার্থনায় যোগী তাঁকে নৈরাস্ত্যবিন্তু উপদেশ ও অভিষেক দান 

করলেন । 
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গৃহস্থ বললেন, “মামি তাহলে এইভাবেই সাধন! করি | 

যোগী তাকে মতা পত্বীর বিকল্প ত্যাগ করিয়ে নৈরাত্থ্যপত্বী সথথশূন্যতার অবয় 
ধ্যানে প্রবিষ্ট করালেন । 

ছ' বছর ধরে নিরস্তর এই চিন্তার ফলে সাধারণ পত্বীর কল্পন! স্থৎশূম্তার রসে 
লুপ্ত হয়ে গেল। তীর চিত্ত নির্মল ও শুদ্ধ হলো। চিত্তে মহান্বথ প্রভাম্বরতার 
রস উৎপন্ন হলো । 

ধুতুরাবিষে পাগল হয়ে যায় মাচুষ। 

সে প্রভাব দূর হলেই 
ফিরে আসে তার চৈতন্য | 

তাই অবিদ্যার বিষ দূর হলেই 
সত্যের অর্থ স্বপ্রকাশ হবে । 

গুরুর এই উপদেশে সিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। 

নাম হলো &যোগী কংকরিপা € কংকালপা )--সেই নামে সর্বদিকে খ্যাত 

হলেন । 

নিজের দেশ *মঘহুর (পাঠান্তরে *ঘনুরি )-এর বহু মানুষকে ধর্মদেশন করে 

সশরীরে খসর্পণে গেলেন। 

গুরু ্কংকরিপার ( পাঠান্তরে কংকালপা ) বিবরণ সমা ॥ 

*মীনপা 
গুরু গ্মীনপাঁর কাহিনী | 

জন্ম পূর্ব ভারতের জেলের ঘরে। ঞগুরু মহাদেবের কাছে তিনি লোকসিদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন । তিনি **কামরূপ থেকে কিছু দূরে *ইত ( পাঠান্তরে লোহিত ) 

নামের সমুদ্রে জেলেদের সঙ্গে সব সময়ে মাছ ধরতেন ও সেগুলি হাটে বিক্রি করতেন । 
এক জেলে ছিপের স্থতোর সঙ্গে বড়শি বেঁধে তার আগায় মাংস ( চার ) দিয়ে 

জলে ফেলেছিল । একটা বিরাট মাছ সেটা টেনে দূরে নিয়ে গেল আর সেই 
টানে জেলেও সমুদ্রের জলে পড়ে ডুবে গেল। বিরাট মাছটি তাকে গিলে 

ফেললেও কর্মফলে সে জীবিত থাকল । 



গুরু মীনপ! ২৭ 

সেই সময় *উমাদেবী মহেশ্বরের কাছে ধর্মোপদেশ চাইলেন । 

মহেশ্বর বললেন, “আমার এই উপদেশ যে কোনো ব্যক্তির কাছে ব্যাখ্যা করার 
নয়। অতি গুহা এ উপদেশ । সমুদ্রের মধ্যে একট গৃহনির্মাণ কর, সেখানে বলব ।' 

দেবীও সেইরকম করলেন । তার অভ্যন্তরে *উমাদেবীকে ধর্মদেশন করলেন 

মহাদেব | সেই সময় ঘরের নীচে সেই বিরাট মাছটি এসেছিল | ধর্মদেশন বিস্তৃত 
করে বলার সময় দেবীর ঘুম পেল। 

মহেশ্বর যখন ঞউমাকে জিজ্ঞীসা করছেন, “বুঝতে পারছে! €ত1 ? তখন মাছ 
বলছে, স্থ্যা, পারছি” এই বলে উপদেশ শুনল । 

ধর্মদেশন শেষ হলে দেবীর ঘুম ভাঙল । দেবী বললেন, “উপদেশ বল ।' 

মহেশ্বর বললেন, “আমি তো ধর্মদেশন শেষ করেছি 1” দেবী বললেন, "উপদেশ 
আমি এই পর্যন্ত শুনেছি, তারপর ঘুমের ঘোরে আর শুনতে পারিনি । 

কিস্ত-হ্য, শুনছি-_-একথ। তাহলে কে বলল? দেবী বললেন, “আমি তো। 

বলিনি।' 

তখন অভিজ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে মহেশ্বর দেখলেন, ঘরের নীচে মাছের পেটের মধ্যে 
একটি মানুষ আছে এবং ধর্ম উপদেশ সেই শুনেছে । 

“এ আমার শিষ্য হয়েছে, সেই শপথও গ্রহণ করেছে ।” এই ভেবে মহাঁদেব 

সেই জেলেকে অভিষেক দিলেন আর সেই জেলেও মাছের পেটে থেকে বারো 

বছর সাধন] করল। 

তারপর *শ্রিতপরি নামক দেশের এক জেলে সেই মহামংশ্যটিকে ধরেছে দেখ 
গেল । 

জেলে তখন ভাবল, “এই বিরাট মাছটি ওজনে বেশ ভারী, এর পেটের ভিতরে 

সোনা, রূপোর মতো কোন জিনিস আছে বোধহয়। 

মাছের পেট কেটে দেখা গেল একটি মানুষ । “তুমি কে?' জিজ্ঞাস। করায় 

সে বলল, 'আমিও জেলে ছিলাম । অমুক রাজার কালে এই মাছ আমাকে টেনে 

নিয়ে গিয়েছিল 1 
লোকে হিসেব করে দেখল যে সে বারে৷ বছর এইভাবে কাটিয়েছে। সবাই 

অবাক হয়ে গেল আর তিনি *যোগী *্মীনপা নামে খ্যাত হলেন | 

ঞমীনপা মাটির উপরে নৃত্য করলেন, কিন্তু মাটি একটুও দেবে গেল ন1। 
পাথরের উপর নাচলেন, তাঁর পায়ের নীচে পাথর গলে পাঁক হয়ে গেল। তার 

মুখ থেকে উচ্চারিত হলে! : 



২৮ চুরাঁশি সিদ্ধর কাহিনী 

“পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম থেকে মুক্ত হয়েছি, 
ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধ! জেগেছে আমার 

এই ভাবেই (ত্রি)সম্পন্ন গুণ যুক্ত হওয়া যায়, 
অহো, চিত্তই মহারত্ব ৷ 

এই উপদেশ দিলেন । 

এইভাবে পীচশ বছর ধরে তিনি অশেষ প্রামীহিত করলেন। ঞ্মীনপা, 
বস্্রপাদ, *অচিভ্ত্যপাদ এই তিন নামে তিনি বিখ্যাত হলেন। 

লোকসি্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমে তিনি ভূমি মার্গ অতিক্রম করে সশরীরে খসর্পপে 
গমন করলেন । 

গুরু ঞ্মীনপাঁর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*গ্োরক্ষ 

গুরু *গোরক্ষ-র কাহিনী । 
ভারতের পূর্বদিকে *দেবপাল নামক রাঁজার পুব্ররূপে ইনি জন্ম নেন । 

তার যখন বারো বছর বয়স তখন মায়ের অস্ত করল। মৃত্যুকালে অন্তিম 
বাক্যে তিনি পুত্রকে এই উপদেশ দিলেন : 

'প্রাণীমাত্রেরই সথ-দুঃখ সব কিছুই তার পাপ ও পুণ্যকর্মের ফলে হয়, তাই 
প্রয়োজন হলে জীবনপাত করবে, কিন্তু পাপকর্ষ করবে না।'- এই বলে তিনি 

প্রাণত্যাগ করলেন । 

তারপর প্রজার! এসে তীর পিতাকে অনুরোধ করল যে ভিম্নদেশ থেকে এক 
রাজরানী গ্রহণ করা উচিত। 

পিতাঁও দ্বিতীয় রাঁনীকে বিয়ে করবার কিছুদিন পরে মনের দুঃখে ( মতান্তরে 
শিকার করতে ) গভীর অরণ্যে চলে গেলেন । 

সেই সময়ে একদিন রানী প্রাসাদচূড়ায় উঠে চারিদিক দেখছিলেন । রাঁজপুত্রকে 
দেখে ভার মনে কামনা জাগল ৷ দুত পাঠিয়ে রাঁজপুত্রকে তার কাছে আসতে 
আদেশ করলেন । রাজপুত্র অনিচ্ছা! জানালেন । 

রাজরানী মনের ক্ষোভে ভাবলেন, "আমাকে এ অবজ্ঞা করেছে। এই 
অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে । শক্রকে কোনভাবে হত্যা করতে হবে।' 

এই ভেবে নিজের অনুচরদের আদেশ দিলেন, “একে হত্যা কর ।” 



গুরু গোরক্ষ ২৯ 

“হত্যা করার মতো মান্য ইনি নন। রাজার ইনি সের। ছেলে । 
তাদের এ কথ শুনে রানী ছল করে বুক চিরে রক্তপাত করে সেই রক্ত সর্বাঙ্গে 

মেখে সম্পূর্ণ বিবন্তর' হয়ে শয্যায় শুয়ে রইলেন । 
রাজা ফিরে রানীকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভানার এ ছা 

কেন? 

“তোমার পুত্র মানুষের মত আচরণ করেনি; তাই এরকম হয়েছে ।' রানী 

উত্তর জানালেন । 

রাজা বললেন, “তোমার এমন অবস্থা করেছে, তাই বেরা করা হবে।' 
এই বলে ছজন ঘাতককে আদেশ দিলেন, গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়ে হাত-পা 

কেটে একে ফেলে রেখে এসো ।" 

আদেশ শুনে ঘাতক দুজন ভাবল, “একে হত্যা করা অনুচিত। নিজের 

সন্তানকে হত্যা করেও এ'কে রক্ষা করা উচিত ।" 

রাজপুত্রকে তারা বলল, 'আমর আপনাকে হত্যা করতে পারধ না, আপনার 

জন্য বরং নিজের পুত্রকে হত্যা করব 1, 

রাজপুত্র বললেন, “সেটা অন্যায় হবে, তোমরা আমাকেই হত্যা! করো। 

অন্তিমবাক্যে মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন শরীর ও প্রাণের জন্যও পাঁপ কাজ 
করবে না। পিতা যেমন আদেশ করেছেন, তাই কর ।” 

ঘাতকর। তখন তার হাত-প কেটে এক তালগাছের নীচে তাকে রেখে ঘরে 

ফিরে গেল । 

তারপর মহাযোগী *অচিন্ত্য এসে রাজপুত্রকে অভিষেক ও উপদেশ দিলেন । 

সেখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে রাখাল ছেলের] গরু চরাচ্ছিল। *নচিন্ত্য- 

যোগী সেখানে গেলেন, তাদের জিজ্ঞীস৷ করলেন, “এ দূরে শকুন যেখানে উড়ছে 

সেখানে তাল গাছের নীচে এক হাত-পা কাটা মানুষ আছে, কে তার কাছে 
যেতে পারবে ? 

তাদের মধ্যে থেকে গন্ধবণিক কুলের এক তরুণ বলল, "আমি যেতে পারি । 

কিন্ত আমি আপনার কার্যসিদ্ধি করলে, আঁপনিও আমার একটা কাজ করে দেবেন 1, 

যোগীর কাছে গরুগুলি রেখে সে উড়ন্ত শকুন লক্ষ্য করে গেল এবং এক-কাগ্ড 
তালগাছের নীচে খণ্ডিত দেহটি দেখে ফিরে এল । 

দেহটি সেইভাবে আছে বলায় *অচিন্ত্যযোগী রাখালকে বললেন, “তোমার 
কাছে খান্চপানীয় কিছু আছে কি? 



+৩৩ চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

রাখাল বলল, 'আমার মনিব সকাল সন্ধ্যা এক বাটি খাগ্চ ও পানীয় আমাকে 

দেন, তার অর্ধেক দিতে পারি ।” 

'তাঁহলে তুমি *চৌরঙ্গকে রক্ষা কর ।” 

রাখাল তখন গাছের পাতা! দিয়ে কুটির তৈরি করল। তাঁকে ( হাত-পা কাটা 

মানুষটিকে ) খাবার দিল, নিজের হাতে তার মলযূত্র পরিফার করল। বারো 

বছর ধরে এই ভাবে করে চলল | 

একদিন সে এসে দেখল, সেই মানুষটি উঠে বসে আছেন । রাখাল অবাক 

হয়ে জিজ্ঞাস করায়, তিনি বললেন, 

“উপায়কুশল পরমগ্ডরু আমার, 

সর্বধর্মের স্বভাব এক বলে দেখিয়েছেন তিনি 

ধাতু ও বিদ্যার সমন্বয়ে 

আর তুখ-দুঃখ বলে কিছু নেই 
পরম আশ্চর্য এই 1, 

এই উপদেশে প্রকৃতই তাঁর হাত-পা নতুন করে হয়ে গেল। 

তারপর আকাশে উঠে গিয়ে তিনি রাখালকে বললেন, “আমি কি তোমাকে 

উপদেশ দীন করবে৷ ? 

রাখাল বলল, 'আমি উপদেশ চাই না । আমার এক গুরু আছেন, তিনি 

আপনাকে সেবা করতে বলেছেন বলেই আমি এইভাবে আপনার পরিচর্যা 

করেছি।' 
এই বলে ফিরে গিয়ে সে রাখালি করতে লাগল । 

একদিন গ্অচিস্ত্যযোগী রাখালের কাছে এলেন । সে তাকে আগের সব কথা 

বলায় তিনি অত্যন্ত*প্রসম্ন হলেন । রাখালকে অভিষেক ও উপদেশ দিয়ে তিনি 

অন্ত দেশে চলে গেলেন। 

রাখাল মহামুদ্রা ধ্যান করে সিদ্ধিলাভ করার পরে গুরু সেখানে আবার এলেন; 

বললেন : 

“শতলক্ষ প্রাণীর ত্রাণ ন। হওয়] পর্যন্ত তুমি বোধি প্রাপ্তির প্রয়াস করবে ন1।' 

সেও যাকে পেল তাকেই অভিষেক দিতে লাগল । তখন মহাদেব তাকে 

বললেন, 'সকলকে উপদেশ দিও না, যার! চাইবে, তাদের দেবে । শ্রদ্ধাহীন বা 
প্রজ্ঞাহীনর1 যোগ্য নয়। তখন থেকে সে এই কথামত কাজ করতে লাগল । 

বনু ভক্তকে মোক্ষ দিতেন এবং গোরক্ষা। করতেন বলে *গোরক্ষ নামে তিনি 
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সর্বদিকে খ্যাত হলেন। এখনও পর্যন্ত তিনি ভাগ্যবানদের অভিষেক দিয়ে চলেছেন। 

যাদের কর্ম শুদ্ধ হয়েছে তার শুভ সময়ে গ্ডমরুর ধ্বনি শুনতে পায় । অন্যরা 

শুনতে পায় না। 

গুরু গোরক্ষর বিবরণ সমাপ্ু ॥ 

*্চৌরজ 
*গুরু ঞ্চৌরঙ্গর কাহিনী । 

এর আগের কাহিনীর হাত-পা কাঁটা সেই রাজপুত্র এক তাল গাছের নীচে বসে 

ছিলেন । *অচিত্ত্য এসে তাকে অভিষেক ও আগমকলস উপদেশ দিলেন ও 

ভবিষ্যদ্বাণী করলেন : 

“সাধনায় সিদ্ধির সময় দেহ আগের মতো হয়ে যাবে ।-এই বলে তিনি 

চলে গেলেন । 

গুরুর উপদেশে তিনি বারো বছর সমাধিতে কাটালেন । সেই সময় রাজার 
ব্যাপারীরা সোনা, রূপো।, স্ফটিকশিলা _ ইত্যাদি মহারত্ব নিয়ে ফিরছিলেন । নে 

দেশে চুরি ডাকাতি হতে! | রাতের বেলায় তাঁরা ( সেই ব্যাপারীর ) গাছের 
কাছে এসে উপস্থিত হলো । 

পায়ের শব্দ শ্ুনে সেই রাজপুত্র বললেন, “কে আপনারা ?' 

চোর-ভাকাতের কথ। ভেবে সেই ব্যাপারীরাও উত্তর দিলে, “আমর কয়লার 

কারবার করি । আমর কয়ল। নিয়ে চলেছি ।' 

রাজপুত্র বললেন, “তবে তাই হোক ।" 

বণিকর1 তারপর স্ব-স্থানে ফিরে গিয়ে দেখল, সোন1, মাণিমুক্তো সব কিছুই 
পোড়া কয়ল। হয়ে গেছে । দেখে সবাই অবাক! 

“কী করে এভাবে বদলে গেল !” তারা বলাবলি করতে লাগল । তখন তাদের 

মধ্যে বুদ্ধিমান একজন বলল, “রাতে ফেরার পথে যিনি, “কারা যায়?” বলে প্রশ্ন 
করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই সত্যবাকৃসিদ্ধ। চল, তাকে দেখে আসি ।” 

একথা বলে তার! সেখানে ফিরে গেল । সেই গাছের কাছে গিয়ে দেখল 

হাত-পা কাঁট। লোকটি তেমনি বসে আছেন । তাঁকে সব ঘটন। বিভৃত করে সত্য 

কথা, বলল। শুনে রাজপুত্র বললেন, “আমি প্রতিশোধ নিতে চাই না, তাই 
তোমাদের ধনরত্ব আগের মতো হয়ে যাক।' এই কথ! উচ্চারণ করলেন । 
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বণিকরা ফিরে গিয়ে দেখল, তাদের ধনরত্ব সব আগের মতে হয়ে গেছে 

বিশ্ঘিত হয়ে তার! রাজপুত্রের কাছে তাকে পুঁজ! করবার জন্ত গেল আর তাকে এই 

ঘটন। বলল। 
সেই রাজপুত্রও তখন গুরুর পূর্ব-উপদেশ ত্বরণ করলেন । “এভাবে আমার 

নিজের শরীরও আগের মতো হৌক'--এই উচ্চারণ করামাত্র সেইমতো হয়ে গেল 

(অর্থাৎ নতুন হাত-প1 গজিয়ে গেল )। 

তারপর সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে তিনি অনেক খদ্ধি প্রদর্শন করলেন । প্রাণীদের 
উপদেশ দিলেন না, কিন্তু গাঁছকে উপদেশ দিলেন । বলা হয় যে, সেই গাছটি 
এখনও অমর হয়ে আছে। 

অমরত্বপ্রাপ্ত গগুরু চৌরঙ্গর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*বীণপ। 
গুরু গ্বীণপার কাহিনী । 

ক্বীণপা! এই নামের অর্থ বীণবাদক । 

্বীণ ব। বীণ! বাঁজীতেন বলে তার এই নাম। দেশ ঞ্ঘনুর জন্ম রাজকুলে। 
গুরু ঞ্বুদ্ধপাঁ। বীণপা *হ্বস্ত সিদ্ধি লাঁভ করেছিলেন । 

তিনি ছিলেন *ঘহুরের (গউর) রাজার একমাত্র সন্তান । বাবা-ম! ও প্রজাদের 
অত্যন্ত আদরে তিনি আটজন ধাঁত্রীর পরিচর্যায় মানুষ হয়েছিলেন । 

সেই রাজপুত্র সর্বদা সঙ্গীদের নিয়ে বাদকদের সঙ্গে থাকতেন । তন্থুরায় 
€রেওয়াজ' করতেন আর সেই স্থরেই তাঁর মনপ্রাণ ডুবে থাকত । বাণার ঝংকার 
ছাড়া সংসারের অন্য কোনো কাজে তার মন লাগত না। এইভাবেই তার দিন 

কাটছিল । 

নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন তাঁর বাবা-মা, মন্ত্রীর! আর প্রজার দল । 
“পিতার রাজ্যভার নেওয়ার জন্যই এ'র জন্ম, এর জীবন ? অথচ রাজ্যের দিকে 

মন না দিয়ে বীণার তাঁনেই মজে আছেন ! এখন কী করা যায়?-_-বলাবলি 
করতে লাগলেন সবাই । 

স্থলক্ষণ যোগী গ্বুদ্ধপা৷ একদিন সেই রাঁজপুত্রের কাছে এলেন । শ্রদ্ধার সঙ্গে 
রাজপুত্র তীকে অভ্যর্থন জানালেন, কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন। 
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সেই যোগীও রাজপুত্রের কাছে কিছুদিন থেকে গেলেন। রাঁজপুত্রের বিনয় 
নেওয়ার সময় হয়েছে জেনে যোগী একদিন রাজপুত্রকে বললেন, “রাজপুত্র, তুমি 

ধর্মীচরখ করবে ন1?' রাজপুত্র বললেন, “যোগী, ধর্মাচরণের জন্ক আমি তথ্ুরাবাদন 

ছাড়তে পারবে! নী । এট ন। ছেড়ে ধর্মসাধনের উপায় থাকলে, আমি ধর্মাচরণে 
রাজি আছি।' 

যোগী উত্তর দিলেন, 'ধর্মাচরণ যে করবে তার যদি শ্রদ্ধা ও প্রয়াস থাকে, 

তাহলে তনুর বর্জন না করেও ধর্মসাধন কর! যায়, আর সেই উপায় ও উপদেশও 
আমার জানা আছে ।' 

তিনি এ কথা বলায় রাজপুত্র বললেন, “তাহলে আমাকে তাই দিন ।” 

যোঁগীও সেই অপরিণত মনকে পরিণত করে অভিষেক দিলেন ও ধ্যানের উপদেশ- 
রূপে রাজপুত্রকে বললেন : 

“হে রাজপুত্র, তথুরার শব্দ কানে আসছে এই বিকল্প ত্যাগ কর আর চিত্তের 
আলম্বন ও শব্দের বিকল্প এই ছুইকে একত্র করে ধ্যান কর।' 

সেইভাঁবে ন'বছর ধ্যান করার ফলে চিত্তের মল শুদ্ধ হলো । দীপের মতো 
উজ্জল প্রভাম্বরতা কল্পনায় জেগে উঠল, তিনি মহাঁমুদ্রা প্রাপ্ত হলেন; বসু 
অভিজ্ঞান ও গুণসম্পন্ন হলেন । 

এ'র নাম হল যোগী *বীণপ! আর সেই নামেই চারিদিকে খ্যাত হলেন।: 

ঞঘন্তর নগরের সব লোককে তিনি অপরিমেয় ধর্মদেশন করলেন । 
শেষে অবদান ইত্যাঁদি বচন দান করে তিনি সশরীরে খপর্পণে গেলেন । 

গুরু **বীণপাঁর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

গলান্তিপা 

গুরু *শীস্তিপার কাহিনী । 

্মঘধ.( মগধ ) নগরে তখন রাজ! গ্দেবফল (দেবপাল) রাজত্ব করছিলেন । 
সেই সময় ঞ্ববিক্রমশীলের ব্রাহ্মণকুলে প্রত্রজ্যিত এক মহীচার্য ছিলেন । পঞ্চবিদ্যায় 
পণ্ডিত এই মহাচার্ষের নাম গ্রত্বীকরশান্তি । সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই পণ্ডিত 
ভ্টরারকের খ্যাতি । 



৩৪ চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

সেই সময় *সেঙ্গ ( সিংহল ) দ্বীপের এক রাজ। ছিলেন, তার নাম *কবিন। 
তিনি সাংসারিক সুখে রত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। 

সেই দ্বীপে ভার আগে বুদ্ধশাসনের উদয় হয়নি । ঞ্জদুদ্বীপ থেকে ধার! 
আসতেন, বৌদ্ধধর্মের মহিমার কথা! রাজা তাদের কাছে শুনতেন । কিন্তু ধর্মদেশন 
করতে পারেন -- এমন মাচ্ছষের সন্ধান পেলেন ন1। 

তারপরে *মগধে মহাচার্য *্শান্তিপা নামে এক মহাপপগ্ডিত বাস করেন শুনে রাজা 
*কবিন ও *সেন্গ দ্বীপের সব লোক অর্থ্যসহ দূত পাঠিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। 
এক প্রভাতে *বিকামণীলে (বিক্রমশীল ) পৌছালেন সেই দৃত : রাজার প্রেরিত 
স্বর্ণ রৌপ্য মুক্তা কিংখাব ইত্যাদি চরণে নিবেদন করে আচার্ষকে প্রণাম করলেন। 
বললেন : 

'রাজ।৷ আর অন্য সবাই প্রার্থনা জানাচ্ছেন : 

নগণ্য দ্বীপের অধিবাসী আমরা 
এক প্রান্তে থাকি । 

রয়েছি অবিদ্যার গভীর অন্ধকারে, 
কামনার অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে 

ক্রোধের অস্ত্রের পীড়নে, 
ভুলের আবিলতায়। 

প্রজ্ঞায় আলোকিত মহীযান ধর্মের 
মুক্তির পথ ব্যাখ্যানের জন্য _ 

মহাকরুণাময় আপনি 

আমাদের কথা ভেবে 

*সেজ দ্বীপের প্রাণীহিতের জন্য 

অবশ্যই আন । দয়া করুন-_ 
এই অনুনয় 

নী নীলিন ১০১িডিন জলা রান ন 

নিয়ে পিটক গ্রন্থরাজি হাতি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আচার্য *শান্তিপা যাত্রা 
করলেন । ঞ্নলেন্দ্র (নালন্দা) ও *তন্ত্রপুরী ( ওদত্তপুরী ), রাঁজগৃহ, বঙ্কাসন প্রভৃতি 
নগর তীর! অতিক্রম করলেন । তারপর *সেঙ্গদ্বীপের সমুদ্রতীরে এসে পৌছোলেন। 

দূতকে আগে পাঠিয়ে দিলেন। সে পৌছুবার পর আচার্য অনুচরদের নিয়ে 
নৌকায় এলেন। 
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দূত খবর দিল : আচার্য আসছেন । রাজ! &কবিন, মন্ত্রী ও সব লোকজন 
প্রথম-ভৃমিপ্রাপ্তের মতো আনদিত হয়ে উঠলেন। যে যার সাংসারিক কাজকর্ম 
ত্যাগ করে, সমুদ্রের দিকে মনপ্রীণ সমর্পণ করে, সাতদিন কাঁটাবার পরে ছত্র হ্তী 

ইত্যাদির লক্ষণ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন সবাই | নিজেদের জায়গ৷ ( জনপদ ) 

থেকে সমুদ্রতট পর্যন্ত পরিষার করে রেশম দিয়ে উপরে নীচে চারদিক ঢেকে দিলেন। 

তারা । তাতে পা ফেলে আচার্যরা এলেন । 

রাজা *কবিন অনুচরদের নিয়ে ফুল স্গন্ধ ধূপ ইত্যাদি দিয়ে আচার্যকে 

মহাসমারোহে পুজা করলেন । ৰা 

আচার্যকে আরামদায়ক বাসস্থান, শয্যা ইত্যাদি দেওয়া হলো৷। তিন বছর 
ধরে বিস্তৃত করে পিটক ধর্ম ব্যাখ্যা করলেন তিনি, তারপর অনুচরদের নিয়ে মধ্য- 

দেশে রওন] হবার উদ্যোগ করলেন । 

তখন রাজা &্কবিন ও অন্তরা আচার্যকে হাতি ঘোড়া সোনা রূপো মণিমুক্তা 

ইত্যাদি প্রচুর অর্ধ্য দিলেন । মধ্যদেশে ফিরে যাবার যে ছুটি পথ ছিল তার 

মধ্যে দীর্ঘতর পথটি ধরে রওন! হলেন আচার্য । 

রাজা গ্রাম *লংকাপুরীতে তার পত্বীকে খুঁজবার জন্য যখন গিয়েছিলেন তখন 

গ্রামেশ্বরে *মহেশ্বরের যৃতিসহ একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন। সেই গ্রামেশ্বর 

নামের দেশের পথ ধরলেন আচার্য । মধ্যের এই সাতদিনের পথ ছিল জনমানবশূন্ত | 

তাই আচার্য অনুচরদের বললেন সাতদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে 

নিতে । সেইমতো। কর! হলে । 

চারদিনের পথ পেরিয়ে যাবার পর তারা ভাগ্যবান *কোদালির দেখা পেলেন। 

তার বিবরণ যথাসময়ে আসবে । 

আচার্য অনুচরদের নিয়ে *বিকামশীল-এ গেলেন । 

আচার্য অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়াতে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল, শরীরের জোর 

কমে গিয়ে ভেঙে পড়ছিল। শ্রক্ত জিনিস খেতে পারতেন না? শিষ্যরা তাই 

মৌষের দুধের দইতে চিনি দিয়ে তাঁকে পরিবেশন করলেন । আচার্য-র বয়স হলো 

একশ বছর । বাঁরো৷ বছর তিনি বিকল্পে স্থিত হয়ে রইলেন । 

*কোদালিপা কিন্তু সেই বারে। বছরে নিবিকল্প সমাধির সাহায্যে উত্তম মহা- 

মুদ্রার সাধনায় পরমসিদ্ধি লাভ করলেন । 

*শীস্তিপাকে যখন তার শিষ্যরা সেবাশুশষ। করছেন, ( কোদালিপার ) তখন 
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সমাধি ভঙ্গ হলে। | ডাকিনীরা ও দেবরাজ শতক্রতু ( কোদালিপার ) ব্রহ্ধতালুতে 

অমৃত মর্দন করে তাঁকে পরিতুষ্ট করলেন । 

দেবতারা ও ডাকিনীরা সকলে একবাক্যে বললেন, “ইনি স্বয়ং বন্পত্ব | এ'র 
প্রভাবে দেবতাদের অভিলধিত গুণ বধিত হলো” 

কোদালিপ! বললেন, গুরুর উপদেশ না পীওয় পর্যন্ত তিনি বাইরের পর্বত খনন 
করেছেন, উপদেশ পাবার পর আধ্যাত্মিক পর্ব খনন করে সিদ্ধিলাভ করলেন । 

দেবরাজ শতক্রতু প্রভৃতি দেবতার! ( কোদালিপাকে ) ত্রয়ত্রিংশৎ দেবস্থানে 

আমন্ত্রণ জানালেন | *কোদীলিপা যেতে চাইলেন না| বললেন, “আমি আমার 

গুরুকে প্রণাম করতে যাবো | বুদ্ধের চেয়েও গুরু করুণাময় | 

এই বলে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখলেন | তারপর ছুইদেশের মধ্যের (রামেশ্বর ও 

বিক্রমশীল ) ছয় মাসের পথ একমুহূর্ে পেরিয়ে, *বিকামশীলে (বিক্রমশীলে ) চলে 
গেলেন । 

জ্ঞানকায় ধারণ করে গুরুকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও পযু'পাসন1] করলেন । গুরু ও 

তাঁর শিষ্করা জানতে পারলেন ন1। 

শেষে *কোদালিপ! তার বিপাঁককায় ( পরিপূর্ণদেহ ) প্রদর্শন করে অসংখ্যবার 

প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন ও নতশিরে গুরুর চরণ স্পর্শ করলেন । 

“আপনি কে?” *শান্তিপা জিজ্ঞাসা করলেন । 

'আমি গুরুর শিষ্য ।' 

“আমার অগণিত শিষ্য তাই তোমাকে চিনতে পারছি না ।' 

“আমি *কোদালিপা ।- আমার একথা বলায় গুরু চিনতে পারলেন ও 

দুজনে অনেক কথাবার্তা বললেন । ূ 

তুমি কোন বিশিষ্ট গুণ ও সিদ্ধিলাভ করেছো ? গুরু জানতে চাইলেন । 

“গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধন করায় আমি মহামুদ্রার উত্তম ধর্মকায় লাভ 

করেছি।' 

গুরু বললেন, 'আমি ভাষণদানকেই প্রধান করেছি, সাধনাকে করিনি, 

তাই সার্থকতা পাইনি । তুমি সাঁধনাঁকে মুখ্য করেছো, বচনকে মুখ্য করোনি 

তাই সার্থকত। লীভ করেছে৷ । কিন্তু আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম, 

ত] নিজেই ভুলে গিয়েছি । সেই উপদেশ আবার আমাকে দাও, যে বিশিষ্ট গুণ 
তুমি লাভ করেছে, আমাকে তারও উপদেশ দাও ।' 

*কোদালিপাও নির্জনস্থানে গিয়ে গুরুকে ধর্মকায়ের বনু গুণ দেখালেন। 



গুরু তস্তিপ। ৩৭ 

গশীস্তিপার প্রদত্ত উপদেশ আবার তাঁকেই তিনি প্রত্যর্পণ করলেন। গুরু 

গশান্তিপাঁও বারে! বছর ভালভাবে এই উপদেশ ধ্যান করে উত্তম মহামুদ্রার সিদ্ধি- 
লাভ করলেন । প্রাণীহিত করে শেষে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু গ্রত্বাকরশীন্তির বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*তস্তিপা 

*গুরু *তন্তিপার কাহিনী । 

ঞ্টসেন্ধনগর নামে এক দেশে এক তাঁতির অনেক ছেলে ছিল। ছেলেদের বাবা 

সেই তাতি তার কুলকর্ম তাঁতের কাজ করে বিরাট ধনী হয়েছিলেন । 

যথাসময়ে তিনি ছেলেদের জন্য বংশের যোগ্য বউ আনবার ব্যবস্থা করলেন । 

ফলে, সে দেশে তাঁতির বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেল। 

ক্রমে তীতির স্ত্রী মারা গেলেন ৷ তীতির বয়স হলো৷ উননব্বই বছর, জরায় 
জীর্ণ শরীরের বন্ধন তার অসহা হয়ে উঠল। ছেলের বউর। পাল। করে তাঁকে 

দেখাশোন1 করছিল । সেই বৃদ্ধের আচার-আচরণ দেখে সবাই হাসাহাসি করত। 

বউরা পরামর্শ করল, 

“আমাদের এই বুড়ো শ্বশুর, লোকে একে দেখে মুখ ফেরায়; এতে আমাদের 
সবারই মুশকিল হচ্ছে ।” 

বাগানে একটি খড়ের ঘর তৈরি করে, ত্ীকে তার। সেখানে রাখল। পাঁল। 

করে তার খাবার-দীবার পাঠাবার কথায় সবাই রাজি হয়ে তাই করতে লাগল। 

তারপর একদিন গুরু গ্জালন্ধরপ৷ সে দেশে এলেন । সেই তাতির বড় ছেলের 

কাছে গিয়ে বললেন, “আমাকে খেতে দাও ।” 

'আপনি এখানে থাকুন'_বলে অন্দরে গিয়ে (পত্বীকে দিয়ে ) নানারকম 
বান্না করালেন ৷ পত্রী বললেন, "স্বামী, আপনি এ'কে অন্দরে নিয়ে আস্থন 1 

পতিও তাই করলেন। গুরু অন্দরে এসে ভোজন শেষ করলেন। তারপর 
গুরু ্জালম্ধরপ৷ অন্যত্র যেতে চাইলেন, তখন তাঁতির বউ অনুরোধ করে বললেন, 

গুরু আপনি অন্ত জায়গায় যাবেন না, এখানেই নিদ্রা! যান 1, 
গুরু বললেন, “আমি মানুষের মধ্যে ঘুমোতে পারি না ।' 

“তাহলে আপনি বাগানে নি যান ।'-.এই বলে অনুনয় করলেন | 
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বাগানে আমগ্ণ জানিয়ে প্রদীপ, তেল ইত্যাদি পাঠিয়ে দিলেন । গুরু সেখানে 

থাকতে গেলেন | বুদ্ধ তাঁতি তখন মানুষের সাড়া পেলেন। কিন্ত কে এসেছে 

তা বুঝতে পারলে ন1। 
“ওথানে শব্ধ করছে কে? প্রশ্ব করলেন । 

আচার্য বললেন, “আমি এক ধামিক অতিথি ;)-.আঁপনি কে ?' 

তিনি বললেন, 'আমি এ তাঁতিদের বাবা। যৌবনে গৃহ ও সকল সম্পদের 

অধিকারী ছিলাম। এখন ছেলের ও বউর৷ সবাই আমাঁকে অবজ্ঞা! ও অবহেলা 
করে। অগ্য লোক দেখে ফেলবে এই জগ্য বাগানে আমাকে লুকিয়ে রেখেছে ।, 

“সংসারের ধর্মই অসার তাই এই রকমই হয়। 

সকল সংস্কার অনিত্য, 

পৃথিবীতে আগত সব কিছুই ছঃখময় 
সর্বধর্মই অনাত্বক, _ 
শোৌকছুঃখ অতিক্রম করাতেই শান্তি ও সুখ, 

মৃত্যুর যে খাগ্ভ, ধর্মে তার প্রয়োজন নেই কি?' 

*জালন্ধরপ। তীতিকে এই উপদেশ দিলেন । 
হ্যা, চাই'-ত্বাঁতি উত্তর দিলেন । 

তাতিকে হেবজ্রমগুলের অভিষেক ও উপদেশ দিয়ে তাঁকে সাধনায় স্থিত করে 

গজালম্ধরপ। অন্যত্র চলে গেলেন । 

তিনিও গুরুর উপদেশ হুদয়ঙ্জম করে বউদের কাউকে কিছু না বলে আগের 
মতোই থাকতে লাগলেন । তিনি ( গুরুর ) বচন ও উপদেশ অনুযায়ী সাধন। করে 

বারে বছরে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন, বছগুণ লাভ করলেন, কিন্ত কেউ তা৷ জানতে 
পারল না। 

কোন এক সময়ে তাঁতির বড় ছেলে এক স্বন্দর, উজ্্বল, কারুকার্যময় রেশম 
বন্ত্র বুনেছিল, সেই উপলক্ষে সে এক উৎসবের আয়োজন করেছিল । তাই নিয়ে 

ব্যস্ত থাকায় সে বাবার খাঁবার পাঠাতে ভূলে গিয়েছিল । 

রাতে বউ-এর সে কথা৷ মনে পড়ল। অন্যদের অজ্ঞাতসারে সে শ্বশুরের 
কাছে খাবার নিয়ে গেল। গিয়ে দেখল, কুঁড়ে ঘরের মধ্যে বিরাট আগুনের 

আলোয় পনেরে। জন কুমারী পরিবৃত হয়ে অলৌকিক বসনভূষণ ধারণ করে সম্মুখে 
প্রচুর খাছাদ্রব্য নিয়ে সেই বৃদ্ধ শ্বশুর বসে আছেন । দেখে সে দ্রুত ফিরে গেল। 

আর স্বামীকে গিয়ে বলল, 'পীগগির তোমার বুড়ো বাবাকে দেখতে যাও ।' 
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বাবা মারা গেছেন ভেবে ছেলে কাদতে লাগল । তার কাম। শুনে অন্ধ 

সবাই এসে একসঙ্গে সেই বাঁগানে গেল । বউ যেমন দেখেছিল, তেমন সব কিছু 
দেখে তারা খুব অবাক হয়ে গেল। 

ঘরে ফিরে এসে এই ঘটন। বলায়, ছেলেদের আত্মীয় বন্ধুর! সবাই বলল, “এ 
মানুষ নয়, পিশাচ |” 

এই কথা শুনে ক্সন্তনগরের সব লোক বৃদ্ধকে দেখতে গেল আর প্রণাম করল। 

তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন তার দেহ ষোলবছরের ছেলের মতে হয়ে গেল, 

দেহ থেকে অমিত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সব মানুষের চৌখে তা সহ 
হলো না। 

দেহ দর্পণের মতো উজ্জ্বল ও মণ হওয়ায়, সেই প্রভায় সব কিছু আলোকিত 

হলে। | সর্বদিকে তিনি *তন্তিপা নামে প্রসিদ্ধ হলেন । 

অপরিমিত প্রাণীহিত করে শেষে *সন্তনগরের অনেক মানুষকে নিয়ে তিনি 

সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

এইভাবে শ্রদ্ধাভরে গুরুর উপদেশ অনুসরণ করে *্তন্তিপার মতো৷ এই জন্মে 

বৃদ্ধ বয়সেও মহামুদ্রার উত্তম সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব --এই হচ্ছে উপদেশ । 

গষগুরু গতন্তিপাঁর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*চমরিপা 

গুরু গ্চমরিপার কাহিনী | 

*চমরিপ। নাম-_-অর্থাৎ যে জুতো তৈরি করে। 

তাঁর কাহিনী : ভারতের পূর্বদিকে *বিষুনগর নামে জনপদটি একসময় অষ্টাদশ 
শিল্পকলার শিল্পীদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। 

সেখাঁনে জাতিতে চামার এক মুচি *বিষ্ণগরের সব মানুষের পুরোনো জুতো 

সারানোর কাজ নিজের হাতে করতেন । সেই কাজেই তার দিন কাঁটত। 
এক ভিক্ষু তার কাছে এলেন । চর্ণকার এগিয়ে গিয়ে সেই ভিক্ষুর চরণে 

প্রণাম করলেন ও ধর্মোপদেশ চাইলেন । বললেন, 

'সংদারে আমার বিরাগ জেগেছে, আমি ধর্মের কাঁজ করতে চাই। কিন্ত 
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কল্যাণমিত্র গুরুর দর্শন পাইনি, তাই ধর্মঘবারে প্রবেশ করিনি । ইহজন্ম ও পরজন্ম 

দু-এরই হিতকারী এক ধর্ম আমি অনুসরণ করতে চাই ।, 

“যদি সাধনা করতে পারো, তাহলে আমি দিতে পারি ।' সেই চর্মকার অনুনয় 

করে বললেন, 'আমার মতে নিচু জাতের লোকের বাড়িতে কি আপনি খাবেন ? 

ভিক্ষু বললেন, “আজ রাতে এসে খাব । 

এ কথা বলায় চর্মকার তীর স্ত্রী ও বাড়ির অগ্ত সবাইকে ভিক্ষুর আগমনের 

বাদ দিলেন । 

সে রাতে তিনি এলে চর্মকার আসন ও পাগ্যার্ঘ্য দিয়ে নানাবিধ উত্তম আহার্য 

দিলেন । স্ত্রী ও কন্যারাও প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী দিলেন ; লেপন, গাত্রমার্জন 
দিয়ে নানাভাবে তার সেব। করলেন । 

খুশি হয়ে যোগী সপত্বীক চর্মকারকে অভিষেক ও এই উপদেশ দিলেন : 

ক্লেশ ও বিকল্পের চর্মকে 

মৈত্রী ও করুণার তক্তায় (ফেলে) 

গুরুর উপদেশের ছু'চ দিয়ে 

অষ্রধর্ম ত্যাগের স্থুতো। দিয়ে 

ভাঁল করে সেলাই করলে 

নিরাভোগ ফলের পাছুক। তৈরি হবে । 

পরম আশ্চর্য ধর্মকায় পাছক৷ 

মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ জানতে পারে না। 

আনন্দ ও নিরাঁনন্দ উভয়কে গ্রহণ ব] বর্জন রহিত (রূপ) তস্ত দিয়ে 

বিকল্প ও সর্বলক্ষণের ( রূপ ) চর্ম দিয়ে 

করুণার তক্তীর উপরে -_ 

গুরুর উপদেশ ও আত্ম-উপলব্ধির স্থৃতে। দিয়ে 

অনাভোগ (ম্বেয়ং উদ্ভূত) ধর্মকায়ের জুতো! তৈরি করবার সাধনা করো 1" 
“এইভাবে ধ্যান করলে কী কী লক্ষণ দেখ। যাবে ?' 

'প্রথমে এই সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণীর লক্ষণ দেখা দেবে । তারপর দেখা দেবে 
ক্রমশ ভৌতিক যা কিছু সাক্ষাৎ ধর্মে বিলীন হয়ে যাবার লক্ষণ”- এই উপদেশ 
দিয়ে সেই যোগী অনৃশ্ত হয়ে গেলেন । 

চর্মকার নিজের জীর্ঘ গৃহ ছেড়ে এক নির্জন অরণ্যে গিয়ে ধ্যান করতে লাগলেন । 
গুরুর উপদেশ মতো ক্রমে এইভাবে লক্ষণ জাত হলো । 
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প্রথমে ছয় রকমের ক্লেশ, মোহ ইত্যাদির লক্ষণ জেনে গুরুর উপদেশের পাছুকা 
ধারণ করলেন । 

পৃথিবী অবিগ্ভায় আবৃত থাকায় বারে! বছর সাধন করে অবিদ্া ইত্যাদির 

মল শুদ্ধ করলেন তিনি, তারপর মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন । 

বারে। বছর ধরে দিনরাত্রি নিবিশেষে চর্মকার তার একাগ্রতা ও গুরুর 

উপদেশ অভিন্ন করে সাধন করলেন । 

বিশ্বকর্মা ইত্যাদি চর্মকারের যা কিছু কাঁজ করে দিতেন । ঞ্ববিষু্গরের এই 
মুচি সকলের অজ্ঞাতেই যোগসাধন করলেন । তার গুণাবলীও সকলের অজ্ঞাত 
থেকে গেল। 

একদিন গুর এক সহকর্মী চর্মকারের কাছে এলেন। এসে দেখলেন চর্মকাঁর 

ধ্যানে বসে আছেন আর *্গবিশ্বকর্ষা তার কাজ করে যাচ্ছেন । দেখে তিনি খুবই 

আশ্চর্য হয়ে গেলেন । একে একে সবাই এসে সেহ দৃশ্ট দেখলেন । 

তার! সবাই একসঙ্গে চর্মকারের উপদেশ প্রার্থনা করলেন । তিনি গুরুর শরণ 

নেবার উপকারিতা বা স্থফলের উপদেশ দিলেন । ্বিষুনগরের প্রাণীদের বন্ু 

ধর্মদেশন করলেন । 
যোগী *চমরিপ। নামে ইনি সর্বত্র খ্যাত হলেন । অপরিমিত প্রাণীহিত করে 

শেষে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 
কগুরু গচমরিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*খড়গপ। 

গুরু *খড়াপার কাহিনী । 

নাম ্গখড়াপা । 

তিব্বতী শব্দে অনুবাদ করলে হয় “তলোয়ারধারী মানুষ” । 

*মগধের এক নীচ শৃদ্রকুলের মানুষ । তাঁর গুরু ঞ্জজোকি *চরপটি ( যোগী 
চরপত্রি ?)। তিনি খড়া-সিদ্ধি-য! সাধারণ, লৌকিক সিদ্ধি-তাই লাভ করে- 

ছিলেন । 

্মগধে এক কৃষিজীবী গৃহস্থ ছিলেন। কিন্ত পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে তিনি 

বরাবর চোরের কাজ করছিলেন । 
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দিনরাত চুবির চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন তিনি। একবার সেই গৃহস্থ 
চোর গ্মগধ নগরে চুরি করতে গিয়ে কিছু পেলেন না। ঘরে ফেরার সময়ে এক 

শ্বশানের মধ্যে দিয়ে তিনি আসছিলেন । 

ঞজোকি *্চরপত্রির সঙ্গে সেই শ্মশানে তার দেখা হলো! । জিজ্ঞাস করলেন, 
“আপনি এখানে কী করছেন ?' 

“এই সংসারে জন্মমৃত্যুর ভয়ের কারণে আমি এখানে যোৌগাসনে বসে আছি ।' 

চোর বললেন, “সাধন করলে কী ফল পাওয়] যাবে? 

*জোকি বললেন, “সাধনের ফলে পমুন্নতি ও নিশ্চিত স্থখ লাভ করা যায়, 
তুমি ধর্মের কাঁজ করবে কি ? 

চোর বললেন, ধর্সকে শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু শ্বশানে সাধন করবার সময় 
নেই। সব সময়ই চোরের কাজ করি । মাঝে মাঝে রাজা, মন্ত্রী ও গৃহস্থদের 

সম্পত্তি চুরি করে পাই, কিন্তু পরে আবার সেই চুরির জিনিস নিয়ে ঝগড়াঝাটি শুরু 
হয়। এ সব লোকেরা যাতে আমার কিছু (ক্ষতি ) ন। করতে পারে এমন এক 

অজেয় মন্ত্র দিন*--এই প্রার্থনা করলেন। 

যোগী চোরকে অভিষেক ও উপদেশ দিলেন । 

বললেন, “মগধ নগরে *গোসমক্র নাঁমে বাইরে-চৈত্য-ভিতরে-মন্দির এমন 

একটি স্থান আছে। তার অভ্যন্তরে আশীর্বাদ-দানরত আর্য অবলোকিতেশ্বরের 

এক যৃতি আছে। সেখানে তুমি তিনসপ্তাহ ধরে মাটিতে না বসে দিনে রাঁতে 

একুশবার ( সেই দেবস্থান ) প্রদক্ষিণ কর ৷ আহারও ধ্াড়িয়ে থাকা অবস্থায় দিনে 

রাতে একবার মাত্র করবে । তারপর মৃত্তির চরণতল থেকে একটি সাপ বেরিয়ে 
আসবে, দেখে ভয় ন। পেয়ে তাঁর মাথাটা চেপে ধরবে । এতেই তুমি সিদ্ধিলাভ 
করবে ।” _এই উপদেশ দিয়ে চৌরকে সাধনায় নিযুক্ত করলেন । 

সেই চোরও যৌগীর প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে সাধনা করতে লাগলেন ৷ একুশ 

দিনের দিন অবলোকিতেশ্বরের চরণতল থেকে এক মহাকাল নাগ বেরিয়ে এল 

তার মাথাটা চেপে ধরামাত্রই সাপটা একটা তলোয়ার হয়ে গেল; জ্ঞানের 

দ্যুতিতে উজ্জ্বল সেই তলোয়ার চোরের হাতে এল। (হার আলোয়) চোরের 
চিত্তের মল শুদ্ধ হলো; তিনি খড়াসিদ্ধি লাভ করলেন বলে যোগী গ্খড়া-পা 

নামে খ্যাত হলেন । 

সাধারণ অষ্টদিদ্ধির মধো তিনি তরবারি ব। খড়াসিদ্ধি লাভ করলেন । 



গুরু নাগার্ভুন ৪৩ 

কায়-বাক-চিত্তের সকল ভ্রান্তির মল তীর শুদ্ধ হলো। ঞ্মগধের সবপ্রানীকে 

একুশ দিন ধরে তিনি ধর্মদেশন করলেন । 

শেষে অবদান ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে সশরীরে থসর্পণে গেলেন ।_ 
ক্র গ্ধড়াপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*নাগাজুনি 

*গুরু গনাগান্দুনের কাহিনী । 

ভারতের পূর্বদিকে *কাঞ্ীর অন্তর্গত *কাহোর--*নাগা্ন সেখানে ছিলেন। 

জাতিতে তিনি ব্রাহ্ধণ, (তবু) তিনি তারাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । 

তখন ঞ্কাহৌর-এ পনেরে। হাজার নগরের (1) সব মানুষ যথেচ্ছ দমনপীড়নে 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । ত্রাঙ্গণরা' সমবেত হয়ে বললেন, 'এই অন্যায় ব্যবহার 
অসহ্য । কিন্তু ঝগড়1 করার চেয়ে অন্ত কোথাও চলে যাঁওয়। ভাল ।” 

এই সব কথাবার্তা শুনে আচার্য তাদের কাছে লোক মারফৎ বলে পাঠালেন, 

'তোমর। অন্য দেশে যেও না, অন্ত দেশে আরও ছুঃখ পাবে । আমার যা 

কিছু ধন আছে, তোমরা নিয়ে যাও।' এই বলে সব ধনসম্পত্তি দান করে 

দিলেন। 

আচার্য গ্কাহোর ছেড়ে *ীতবন পার হয়ে গ্নলেন্্র ( নীলন্দ। )-য় চলে 

গেলেন । সেখানে প্রব্রজ্যিত হয়ে পঞ্চবিদ্যা অনুসরণ করে পাগ্ডিত্যের শিখরে 

উপনীত হলেন। 

তারপর শাস্্ব্যাখ্যায় বিরক্ত হয়ে তিনি সাঁধন। করতে লাগলেন । তারাদেবীর 

প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করলেন । 

সেই সময়ে *্গ্রনালন্দায় এক শতটি ধর্মসংঘ ছিল, তিনি সেখানকার বাঁস ও 

জীবিক1 ছুই ছেড়ে চলে গেলেন। অন্য এক নগরে গিয়ে পিওড ভিক্ষা করতে 
লাগলেন । তারপর আবার নিজের আগের জায়গায় ফিরে এলেন | নিজের মনে 

ভাবলেন, “এতে প্রাণীহিত হচ্ছে না। প্রাণীদের মঙ্গল করবার ক্ষমতা আয়ত্ত 

করতে হবে, -_এই চিন্তা করে রাজগৃহে গেলেন । বৃষভ দানবের বারোটি দানবীর 

মন্ত্রপের ফলে প্রথমে ভূমিকম্প, দ্বিতীয়ে বৃষ্টি, তৃতীয়ে অগ্নি, চতুর্থে বামু, পঞ্চমে 
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অন্তর ব্ঠে প্রস্তর বর্ষণ, সপ্তমবারে সবাই সমবেত হয়ে বাঁধা সৃষ্টি করেও আচার্ষের 
প্রতিজ্ঞা টলাতে পারল না। 

যক্ষিণীরা সবাই এসে তখন বলল, 'আপনি য! চান, তাই দেবে।।' 

'আমি অন্য কিছু চাই না, শুধু আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দাও ।” 
তারাও পঞ্চব্যগ্রন সহ চার অঞ্জলি অন্ন তাঁকে সর্বদাই দিতে লাগল, আচার্য 

তা গ্রহণ করলেন । সাধন করলেন বারে! বছর ধরে। 
একশ আট জন পিশাচীকে বশীভূত ও একত্র করে তিনি প্রাণীহিতের জন্ত 

কাজ করবেন বলে মনস্থ করলেন । 

গগন্ধশীল পর্বতে গিয়ে আচার্য পাহাড়টিকে সোনায় রূপান্তরিত করে প্রাণীহিত 
করবেন স্থির করলেন, তাই সেটিকে প্রথমে লোহা ও পরে তামায় রূপান্তরিত 

করলেন । 

আর্য মঞ্ুঞী এই উক্তি করলেন, “যদি তুমি এই রকম কর (পাহাড়কে সোনা 
কর) তাতে এখানে লৌকের মধ্যে খুব ঝগড়া মারামারি লেগে যাবে । তার 

ফলে পাপ তাপ আরও বাড়বে ।'--এই বলে সেই কাজ বন্ধ করে দিলেন । 
ক্গন্ধণীল এখনও ম্লান তামাটে রঙেরই হয়ে আছে। তারপর দক্ষিণে 

প্রীপর্যতে যাবার পথে এক বড় নদীর তীরে অনেক রাখালের দেখ! পেয়ে তাদের 

তিনি জলের পথ ( জল পার হয়ে যাবার পথ ) জিজ্ঞাস। করলেন । তারা এমন 
পথ দেখাল যেট। খুব খারাঁপ--জলদানব, কুমীর হাঙর আর পাহাড়ে ভরা । 

অন্ত এক রাখাল এসে বলল, “এ পথ ভালে নয়। আপনি এখান দিয়ে 

চলুন ।' বলে আচার্যকে পিঠে নিয়ে চলল । 

আচার্য তীর মায়াশক্তি দিয়ে জলের মধ্যে ভয়ংকর সব জলজন্ত দেখালেন । 

কিন্ত সেই রাখাল বলতে লাগল, "যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ আপনার 
কোনও ভয় নেই।” 

আচার্য তখন তারই তৈরি মায়! অপসারণ করলেন । জল পার হয়ে শুকনো 
জায়গায় এসে আচার্য বললেন, “আমি আর্য নাঁগার্ডুন | তুমি চিনতে পেরেছ কি ?' 

“তার কথ! শুনেছি, কিন্ত চিনি ন1 1 রাখাল বলল। আচার্য সেই রাখাঁলকে 
বললেন, “আমাকে তুমি নদী পার করে দিলে, তুমি ঘ] পুরক্ষীর চাঁও, দেবো |, 

রাখাল বলল, 'রাঁজা হবার এক উপায় বলুন ।” তীরের কাছের জমিতে একটি 

শালগাছ ছিল। তার প্রার্থনা শুনে আচার্য সেই গাছের উপরে জল ছিটিয়ে 
দিতেই মুহূর্তের মধ্যে সেটি হাতি হয়ে রাজার বাহন হয়ে গেল। 
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“সৈম্কদল চাই'--এই প্রার্থনায় 'সেনাবাহিনী. হোক' ( আচার্য ) এ কথা 
বললেন । হাতির বৃংহণে তাই হল। রাজার নাম হল ঞ্সালভন্দ, রানীর নাম 

হুল সিদ্ধি; বিশিষ্ট এই নগরের নাম হল &ভহিতন, নগরে করদাতাদের সংখ্যা 
ছিল চুরাশি লক্ষ । ] 

তারপর আচার্য দক্ষিণদিকে শ্রীপর্বতে গেলেন । সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সাধনা 
করলেন। রাজ! *সালভন্দ গুরুকে স্বরণ করে শ্রীপর্বতে এলেন $ গুরুকে প্রণায ও 

প্রদক্ষিণ করে বললেন, 'রাঁজত্বের দাঁম সামান্যই, কিন্ত দোষ অনেক; এ রাজত্ব আমি 
করতে চাই না । আমি আপনার কাছে থাকতে চাই" এই প্রার্থনা জানালেন । 

আচার্য বললেন, 'রাঁজ্যত্যাগ কোরে না, মহারত্বের মাল! ( জপমাল1? )দিয়ে 

রাজ্যপালন করো | অকালমৃত্যুর ভয় কোরো না, আমি তা দূর করার জন্য রসায়ন 
দেবে।।' 

উত্তরে রাজা বললেন, “যদি আপনার কাছে থাকার স্থঘোগ পাই তবেই 
একমাত্র রাজ্য আর রসায়নের প্রয়োজন ( হতে পারে ), না হলে দরকার নেই।' 

তাই কোথাও ন] গিয়ে তিনি সেখানেই থাকতে লাগলেন । তারপর আচার্য 
তাঁকে বচনদান করলেন, রাজাও ( সেই উপদেশ অন্ুপারে ) নিজের রাজ্যে গিয়ে 

রসায়ন-সিদ্ধ হলেন। একশে! বছর তিনি রাঁজত্ব করলেন । 

সেই সময়ে প্রজারা সবাই সম্পদশালী হয়ে উঠল, পাহাড় পর্বতের বন্ধ পশ্ত- 
পাঁখিরাও স্থখে শান্তিতে থাকতে লাগল । আচার্যও একশো বছর ধরে বুদ্ধশীমন 

প্রচার ও প্রসার করলেন । এতে মার দেবতার খুব রাগ হলো আর তার ফলে 

নাঁন। কুলক্ষণ দেখ! দিল | হৃর্য ও চন্দ্রের আলো। ম্লান হয়ে গেল। খেতের ফদল 

আপন। থেকেই নষ্ট হয়ে গেল। বর্ষাকালে বৃষ্টি হলো না, সব প্রাণী ছুতিক্ষে ক্রি 

হলো। আধিব্যাধি ছড়িয়ে পড়ল। বনের সব ফল শুকিয়ে গেল। এই সব 

দুর্লক্ষণ দেখ! গেল। 

রাজ। *সালভন্দ ভাঁবলেন, এগুলি আর কিছু নয়, আমার আচার্ষের অন্থখের 

লক্ষণ | এই ভেবে তিনি তীর ছেলে *চন্দীকুমার ( চত্তীকুমার ?)-কে রাজ্যভার 

দিয়ে সামান্য কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীপর্বতে আচারের কাছে গেলেন। 
আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুত্র, কী জন্য এসেছ ? রাজা বললেন, 

হ্বাস হতে চলেছে কি আমার আর প্রাণীদের ভাগ্য ? 

পতন ঘটছে বুদ্ধশীসনের ? 
জম্ন-জয়কার উঠছে মেচ্ছ ও পাঁপাচারীদের ? 
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বর্ধার মেছুর মেধ ঢেকে দেয় চাদকে যেমন 

তেমনি কি মারের প্রভাবে আবৃত হচ্ছেন মহাকরুণাময় ? 
বস্তর স্বভাব কি দৃশ্তমান হবে আপনার মধ্যেও, 

হে আমার বস্রসব্ মহাগুরঃ | 

পাঁপের এই লক্ষণসমূহ দেখে এসেছি আপনার চরণের আশ্রয়ে 
বিচার করুন, আশ্বাস দিন, আশীর্বাদ দিন 

হে মহাকারুণিক আচার্য আমার 1 

এই প্রার্থনার উত্তরে আচার্য বললেন, 
“জন্মের শেষে মৃত্যু 
সব মিলনের অস্তে বিরহ; 

সব সঞ্চয়ের শেষে বিলোপ, 

এতে দুঃখের ব। নিরানন্দের কী কারণ ? 

--তুমি রসায়ন নিয়ে যাও।' 

শিষ্য বললেন, “গুরুর কাছে থেকে ঘ্দি সেবন করতে পারি, তবেই রসায়ন 

নেবো, নইলে আমার দরকার নেই ।” এই বলে গুরুর কাছে থেকে গেলেন। 
তারপর আচার্য আর্য তাঁর যা কিছু ছিল, সব দান করে দিলেন । 

ব্রহ্মা! তাঁর দেবযৃতি ছেড়ে এক ত্রাদ্ঘণের ছন্নবেশে এসে তীর মস্তক চাইলেন, 
আচার্যও তা দেবেন, প্রতিজ্ঞা করলেন । 

আঁচার্ষের তিরোৌধানের শোক সহা করতে ন| পেরে রাজা *সালভন্দ আচার্ষের 
চরণ শিরে ধারণ করে প্রাণত্যাগ করলেন । 

সবাই তখন ব্রাহ্মণকে দোষী করল। আচার্ষের মাথা! কেউ কাটতে পারছিল 
না। একটি কুশের ডগ দিয়ে নিজের মাথা কেটে আচার্য তা ( ছন্মবেশী ) ব্রাহ্মণকে 

দান করলেন । তারপর গাছপাঁল। সব শুকিয়ে গেল । মানুষের পুণ্যও হাস পেল। 

আগের সেই আটজন যক্ষিনী তার দেহ্ স্থরক্ষিত করে রাখল, এখনও সেই- 
ভাবেই আছে। 

গুরু পরম্পরায় নাগবোধি তার কুলশিষ্য । রাতের চন্দ্রকিরণের মতে! প্রভায় 

উজ্্রল হয়ে তিনি বিরাজ করছেন । 
জিন মৈত্রেয়র শাসনকালে আচার্য সশরীরে পুনরুখিত হয়ে প্রাণীদের হিত 

করবেন, বলা হয়। 
ঞগুরু নাগার্ডুনের বিবরণ সমা॥ 



*কাহঃপা! 
ঞগুরু ককাহৃপার কাহিনী । 

নাম *আচার্য কাহুপা বা আচার্য কৃষ্ণচারী | 
দেশ ঞ্সোমপুরী, গুরু ঞ্জালন্ধরপা | জাতিতে কায়স্থ। তিনি ছিলেন রাজ। 

দেবপালের প্রতিষ্ঠিত ঞ্সোমপুরী বিহারের এক ভিক্ষু । 
গুরু গ্জালম্ধরপার কাছে তিনি অভিষেক ও উপদেশ গ্রহণ করলেন। তারপর 

বারো! বছর সাধনা করার পর হঠাৎ একদিন তৃমিকম্প শুরু হলে! । হেবন্ 
দেবতাদের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করছি--এই ভেবে তিনি উৎফুল্প হয়ে উঠলেন । 

ডা, কি. মা. (ডাকিনী ) বললেন, 'কুলপুত্র, এই লক্ষণ অশুড, তাই গবিত 
হয়ে! না ।- সত্যের তবকে তুমি জানতে পারোনি ।' 

একবার পাথরে তাঁর পা রাখা মাত্রই পাথর দেবে গেল । 'আমি এখন সর্বসিদ্ধি 

লাভ করেছি।' এই ভেবে তাঁর মনে গর্ব হলো । যখন আবার তিনি পা তুলে 

নিলেন তখন দেখলেন জমি ন] ছুয়ে তার পা এক হাত উঁচুতে আছে । তখন 
আগের চেয়ে অহংকার আরও বাড়লো । 

তারপর আকাশে সপ্ত ছত্র দেখ। গেল, আকাশে সগ্ত ডমরুর ধবনি আপন 

থেকেই বাজতে লাগল । সেই ছত্র ও ডমরু পেয়ে (কাহুপা ) ভাবলেন, 'তাহলে 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছি ।' শিষ্যদের সবাইকে বললেন, “এখন আমর সবাই সিদ্ধিলাভ 

করেছি। এবারে আমর প্রামীহিতের জন্ত রাক্ষদদের দেশ ঞ্লংকাপুরীতে যাব ।' 
এই বলে তিন হাজার শিস্সহ রওন। হলেন । 

সমুদ্রতীরে এসে শিষ্যদের সেখানে রেখে তিনি জলের উপর দিয়ে চলতে 
লাগলেন, ডুবে গেলেন না । এতে তার খুব অহংকার হলে। | ভাবলেন, “আমি 

যা পারি আমীর গুরুরও তা৷ করবার ক্ষমতা নেই।' এ কথ! ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই 
তিনি সমুদ্রের জলে ডুবে গেলেন। 

সমুদ্রের তরঙ্গের তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পেলেন (জলের তলায় তলিয়ে গেলেন )। 
শুনতে দৃটি মেলে দেখলেন গুরু ঞ্জালম্বরপা আকাশে অবিভূ্তি হয়েছেন । 

গুরু বললেন, 'ককাহপা কোথায় গেল? সে কী অপরাধ করেছে ? 
লজ্জিত হয়ে কাহপা বললেন, 'প্রাণীহিতের জন্য আমি রাক্ষসদের দেশ *্লংকা- 

পুরীতে যাচ্ছিলাম, গ্তরুর চেয়ে আমার শক্তি বেশি মনে এই অহংকার জাগায় 

হলে ডুবে গেছি।' - 
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গুরুর মুখ থেকে এই বাণী নির্গত হলো, 'এখন এভাবে কোন হিত হুবে ন।। 
*সালপুত্র নামে আমার দেশ, সেখানে ঞ্ধর্মফল নামে এ ধর্মরাজ আছেন । সেখানে 
আমার এক তাঁতিশিষ্য আছে। সেখানে যাঁও, সে য! উপদেশ দেয়, সেইভাবে 

কাজ কর। 

*কাহুপা এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করে প| দিয়ে মাটি না ছু*য়ে, ছত্র ও ডমরু 
শৃদ্ে রেখে এগিয়ে চললেন ৷ (পাথরে ) পা ডুবে যাওয়া ইত্যাদি সব ক্ষমতা 
আবার ফিরে পেলেন তিনি । তিন হাজার শিষ্য নিয়ে গ্সাঁলপুত্রে গেলেন । 
শিদ্যদের এক জায়গায় রেখে আচার্য তাঁতির সন্ধানে গেলেন । 

পথে অনেক তীতির দেখা! পেলেন । তার৷ ছেঁড়া স্থতো৷ নিজেরাই ভুড়ছে 

দেখে বুঝলেন এর! নিশ্চয়ই সেই তাতি নয়। গ্রামের শেষে এক তাঁতি ছিলেন, 
সেখানে গিয়ে দেখলেন তাঁর ছেঁড়া স্থুতো। জুড়বাঁর দরকার হচ্ছে না, নিজে থেকেই 

জুড়ে যাচ্ছে । “নিশ্চয় ইনিই সেই লোক ।” এই ভেবে সেই তাতির পায়ে প্রণাম 
করে তাকে প্রদক্ষিণ করলেন । 

তাঁতি তাকে বললেন, “আমি যা বলবো, তুমি ত৷ শুনে সেইভাবে করবে 
তো? সে কথ মেনে নেওয়াতে *কাহপাকে নিয়ে তাীতি এক শ্মশানে গেলেন । 

সেখানে এক মৃতদেহ দেখে তাতি *গকাহুপাকে বললেন, “মানুষের মাংস খেতে 

পারবে কি? যদি পারো, তাহলে এর মাংস খাঁও।' 

*্কাহপ। ছুরি বার করে শবটি কাটতে গেলে তাতি বললেন, “একটু অপেক্ষা 

কর।' বলে নেকড়ে বাঘের ছদ্মবেশ নিয়ে মাংস খেয়ে নিলেন । 

তাঁতি বললেন, “এই রকম মায়াশজির দ্বারাই তুমি মাংস ভক্ষণ করতে 

পারবে ।' ৃ 

তাতি মহাগন্যুক্ত ( হর্গদ্ধময় মল ?) তিনটি বটিক। নিয়ে *কাহুপাকে একটি 

দিয়ে বললেন, 'খেয়ে নাও ।' 

লোকের! ঠাট্। করবে বলে স্কাহুপা খেতে চাইলেন না। তখন তাঁতি 
নিজে একটি থেলেন, আকাশের দেবতার! একটি নিলেন আর পাতালের নাগরা 

একটি নিয়ে গেল। 

তারপর দুজনে ফিরে আসার সময় তাঁতি পাচ পণ দিয়ে মদ ও খাবার 

কিনলেন আর বললেন, “তোমার সব অনুচরদের নিমন্ত্রণ করে আনো । আমরা 

একটি গণচন্ধের ব্যবস্থা করবো। 

*কাহুপা ভাবলেন, “এ দিয়ে অর্থাৎ এ মদ ও খান দিয়ে তো৷ একজন মান 
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লোককেও আপ্যায়ন করা যাবে না। তিন হাজার শিষ্কের ব্যবস্থা কী করে হবে? 
_-শিল্তরা এলে, নাড়ু, চাল যবের মণ্ড ইত্যাদি কামন। কর! মাত্র যোগীর 

আশীর্বাদে সকল পাত্র সেই থাগ্ভসামগ্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল । 

গণচক্রে সাতদিন ধরে পানভোজনেও তা! নিঃশেষ হলে! না। ঞ্কাহুপা 

বললেন, সমুদ্রের মৃত এত হুবিপুল এই খান্ত পানীয় শেষ করা যাবে ন1। 

*কাকপা তখন অহচরদের নিয়ে রওনা হবার উদ্তোগ করলে তাঁতি বললেন, 

“উপায় ও প্রজ্ঞাহীন যোগী যার! 
তাদের বালস্থলভ বুদ্ধিতে 

ডেকে আনে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ । 

সে পথে তুমি যাবে না, 

অন্তর যাওয়া তাই অর্থহীন তোমার ৷ 
অতি সাধারণ সিদ্ধি তোমার ছত্র ও ডমরুর ।- 

এখনও তো তুমি ধর্মতার লক্ষণ জানে! না, তাই সাধনা করো ।' 

*কাহপ। তা৷ চাইলেন না, তিনি *ভাঁধোকোর নামক দেশে চলে গেলেন । 
পূর্বদিকে গসোমপুরী বিহার থেকে প্রায় শত যোজন দুরে এই নগর | সেখানে 

সি'ছুর রঙের লিচু ফলের একটি গাছের নীচে একজন স্ত্রীলোক বসেছিল । 

“আমাকে ফল দিন ।--ঞ্চকাহুপা তাকে বললেন । দিতে তার অনিচ্ছ। দেখে 

*কাহপা৷ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাছের ফলগুলিকে মাটিতে ফেলে দিলেন । পাণ্টা দৃষ্টি 
ক্ষেপণ করে স্ত্রীলোকটি আবার ফলগুলিকে মাটি থেকে তুলে গাছে জুড়ে দিলেন। 
রেগে গিয়ে *কাহৃপ সেই নারীর উদ্দেশ্টে মন্ত্র পড়লেন । তাতে সেই নারীর সর্বাঙ্ 
রক্তাক্ত হয়ে গেল, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । 

লোকে ঞ্কাহুপাকে দোষারোপ করে বলতে লাগল, 'বৌদ্ধর1 পরম করুণাময়, 

আর এই যোগী মানুষ খুন করছে ।, 

এই কথ গুনে ঞ্ককাহুপা নিজের চিত্তকে শীস্ত করলেন; নিজের মন্ত্রকে প্রত্যাহার 
করে নিয়ে সেই নারীর প্রতি চিত্তে করুণ! জাগ্রত করলেন । 

তখন সেই স্ত্রীলোকটি নিজের গুধবিগ্ভার মন্ত্র দিয়ে গকাহুপাকে আঘাত 

করলেন । দেহের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ (রক্ত বমি ও প্রত্থাব ইত্যদি ) থেকে 
রক্তপাত হয়ে «কাহুপ। অন্স্থ হয়ে পড়লেন | তিনি ক্ভন্ধে নামের এক ভাকিনীকে 

বললেন, ৮৮৪৪৮ সেখান 
থেকে এনে আমাকে দাও ।' 

$ 
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সেখান থেকে প্রপর্বত ছমাসের পথ, ঞ্তন্ষে একদিনেই সেইখান থেকে ওষুধ 
নিয়ে এল। সাতদিনের শেষে তার দেশে পৌঁছাবার পথে আগের সেই স্ত্রী- 
লোক এক বৃদ্ধার রূপ নিয়ে পথের ধারে বসে কাদতে লাগল । 

তুমি কাদছ কেন ?'--এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, “যোগী ঝাঁপ মার! 

গেছেন বলে কাদছি।” 

'তাহলে ওষুধের আর দরকার নেই'--বলে ডাকিনী ঞ্ভন্ষে ওষুধটি মাটিতে 
ফেলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা সেটি তুলে নিল। 

ডাকিনী ঘরে এসে দেখল *কাহপা জীবিতই আছেন । “ওষুধ কোথায় ? 
*কাহপা জিজ্ঞাসা করলেন, ডাকিনী তথন সেই অদ্ভুত ঘটনার কথ! বলল। 

তারপর *কাহুপা সাতদিন ধরে শিষ্যদের ধর্মদেশন করলেন ও ছিন্নমস্ত। বরাহীর 
উপদেশ দিলেন । শেষে বিপাঁকদেহ ত্যাগ করে ন্বর্গে চলে গেলেন । 

ডাঁকিনী ঞতন্ধে কুদ্ধ হয়ে সেই নারীকে খুঁজে বেড়ীতে লাগল । উপরে দেব- 
লোকে, নীচে নাগলোকে, মাঝখানে মর্ত্যলোকে কোথাও তাকে পেল ন।। 

*শমভিল নামে এক গাছের মধ্যে সে ছিল । ডাকিনী তাকে ধরে মন্ত্র পড়ে 

তাকে মেরে ফেলল। 

অহংকার আর ঈর্ধ। যে বাধ! হয়, তা মনে রাখ। দরকার | 
ক্রু গ্কাহুপাঁর বিবরণ সমাণ্ ॥ 

*কর্ণ রিপা 
কগুরু গ্ষকর্ণরিপার কাহিনী । 

চার প্রকার জন্মস্থানের মধ্যে অলৌকিকভাবে জন্ম । 

প্ী ঞ্নলেন্্র বিহারে গিয়ে তিনি সব প্রত্রজ্যিতদের উপাধ্যায়ের কাঁজ করলেন, 

তাঁর একলক্ষ শিষ্য হল। 

তিনি নিজেও অনেক আচার্ষের কাছে উপদেশ প্রার্থন৷ করলেন, কিন্তু বোধি- 
লাভ করতে পারলেন না। 

. আচার্য নাগার্ডুন দক্ষিণ দেশে আছেন, এ কথ! জেনে তীর বিশেষ শ্রদ্ধ! হলো 
ও তিনি দক্ষিণের পথে যাত্রা! করলেন । 



গুরু কর্ণরিপা ৫১ 

এক যহাসাগরের তীরে আর্য মঞুতী এক জেলের রূপ ধারণ করে বসেছিলেন, 
কককর্ণরিপা তাকে দেখে মুদ্রা ও মণ্ডল দান করলেন । 

. “দক্ষিণদেশে আচার্য নাগান্ুন আছেন, আমি তার কাছে যেতে চাই, আমাকে 
দয়! করে পথ দেখিয়ে দিন 1” 

“ওখানে গভীর অরণ্যের মধ্যে এক রসায়নসিদ্ধ আছেন ।, এই নির্দেশ পেয়ে 
সেখানে গেলেন । 

দেখলেন রসায়নক্রিয়ার জন্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে আচার্য প্রয়োগ 
করছেন। প্রণাম করে তিনি আচার্ধের শিশ্যত্ব প্রার্থন। করলেন । সম্মত হয়ে আচার্য 

তাঁকে গুহাসমাজ-মগুলে অভিষিক্ত করলেন । তিনিও উপদেশ লাভ করে আচার্ষের 

কাছে ধ্যানে স্থিত হলেন । 

সেই অরশ্যের অনতিদুরে এক নগর ছিল। ছুজনে সেখানে পিগুতিক্ষায় 

গেলেন | 
ক্ষকর্ণরিপা অতি সুখাগ্য ভিক্ষা পেলেন, আচার্য স্বাছু খাছ পেলেন না। 

আচার্য বললেন, 'কাঁমভাব নিয়ে লাঁলদায় কোনও স্ত্রীলোক তোমাকে এই 
স্থথাছ্চ দিয়েছে, এটা কিছু স্ুস্বাছু নয় আর এইভাবে তোমার নেওয়াও উচিত 

নয় । তুমি পাতা ভরে খা নেবে না, সুচ্যগ্র পরিমাণ খাগ্ গ্রহণ করবে ।" 

তিনিও তাই করলেন আর ছু"চের ডগায় ভাতের মণ্ড যেটুকু ধরে তাই নিয়ে 
সেইটুকুই খেলেন । 

পর দিন সকালে মহিলার] চাপাটি বানিয়ে তার উপর নান ব্যঞ্জন দিয়ে নিয়ে 
এলেন । তিনি ( কর্ণরিপ! ) ছু'চের আগ! দিয়ে তা তুলে নিয়ে গুরুকে দিলেন, 

নিজেও নিলেন । 

গুরু জিজ্ঞাদা করলেন, “তুমি কী করে নিলে? তিনি বললেন, “আমার গুরুর 
উপদেশ মতোই: আমি কাজ করেছি।" 

গুরু আদেশ করলেন, “তুমি এখন নগরে না গিয়ে ঘরেই থাকো | গুরুর 

উপদেশে তিনিও তাঁই করলেন । 
ৃক্ষদেবী প্রচুর সুমিষ্ট খান্ত নিয়ে গৃহের ভিতরে এসে সশরীরে দর্শন দিলেন, 

প্রণাম করলেন, কথাবার্তীও বললেন । 
সেই পিগু (খাছ ) গ্রহণের জন্য গুরুকে যখন তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তখন 

গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, “এ তুমি কার কাছে পেলে ? 

ককর্ণরিপ] উত্তর দিলেন, “বৃক্ষদেবী দিয়েছেন ।' এ কথার সত্যতা নির্ধারণের 



৫২  চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী, 

অন্ত গুরু বৃক্ষদেবীর কাছে গেলেন কিন্ত সম্পূর্ণ দেবীমুতিকে দেখতে পেলেন না, 
দেবীর বাছুর অংশমাত্র দেখতে পেলেন । | 

আচার্য বললেন, “আমার শিষ্যকে সশরীরে দর্শন দিলে, আমাকে দিলে ন। কেন ? 
তখন বৃক্ষ থেকে এই বাক্য উদ্গত হলো, “তুমি এখনও ক্লেশের আবরণ মুক্ত 

হওনি ) তোমার শিষ্য ক্লেশ সমুদয় ত্যাগ করতে পেরেছে । তাই সে আমার পূর্ণ- 
রূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে ।' 

তারপর আচার্য ও শিষ্য ছুজনে ভেবে দেখলেন যে রসায়ন সেবন করা 

প্রয়োজন ॥ আচার্য *কর্ণরিপা ব1 *আর্যদেবকে রসায়ন দিলেন, নিজেও খেলেন । 
ঞকর্ণরিপা একটি শুফবৃক্ষে রসায়ন সিঞ্চন করলেন, সেই বুক্ষে পত্র উদগত হলে! । 

আচার্য তাই দেখে একটু হাসলেন, বললেন, ০০০০ 

করেছো, এখন তা ( ফিরিয়ে ) নিয়ে এসে। ।' 

ঞকর্ণরিপ1 বললেন, “যদি চান, দেবো” পুর্ণ জলের কলসের মধ্যে নিজের 

জল (মুত্র?) ভরে একটি কাঠের টুকরে। দিয়ে নেড়ে নেওয়াতে তা৷ রসায়ন হয়ে 
গেল। আচার্ষের কাছে গিয়ে সেটি দিলেন । 

পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আচার্য সেটি শুকনো! কাঠের উপর ঢেলে দিলেন । 

নতুন গাঁছ গজিয়ে উঠল। শিষ্তের বোধি উৎপন্ন হয়েছে কিনা-গুরু এইভাবে 
তা পরীক্ষা করলেন । 

তারপর বোধি উৎপন্ন হয়েছে জেনে উপদেশ দিলেন, “আর তুমি এ সংসারে 
থেকো না। 

এ কথ! শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শিশ্য শৃন্তে উঠে গেলেন । 
পূর্বে আচার্ষের অনুচরদের মধ্যে এক সেবিকা.নারী ছিল,। আচার্য তাকে 

জিজ্ঞাস! করলেন, “কিসের কামনায় তুমি আমার সেব। করেছে৷ ? 

সেই নারী বলল, 'আমার অন্য কিছুর দরকার নেই । আপনার চোখ আমার; 
ভালে। লাগত বলে সেব1 করেছি, চোখই আমি চাই ।' 

নিজের দক্ষি নেত্র উৎপাঁটিত করে আচার্য তাকে দিলেন । সর্বদিকে একচক্ষু 

আর্যদের বলে তিনি খ্যাত হলেন । 

গুরু নাগার্ভুনের উপদেশের তাৎপর্য হৃদয়ঙগম করে *আর্যদেব ঞকর্ণরিপা নিজের 
চিত্তমল শুদ্ধ করে বন্ধনমুক্ত হলেন । গুরুর উপদেশ শুপবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 

আকাশে সাতটি তালবৃক্ষের মতে। উচ্চে উঠে গেলেন আর সেখান থেকে বু প্রাণীকে 

ধর্মদেশন করলেন ৷ তাদের চিত্তও পরিপক হলে! । . 
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গুরু তার নীচে অবস্থান করছেন বলে তিনি তাঁর পা দুটি শুন্তে তুলে দিয়ে 
সাথ নিচুর দিকে করে করজোড়ে গুরুদেবকে প্রণাম জানালেন । 

তখন পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল আর তার মধ্যে তিনি অনৃষ্ত হয়ে গেলেন । 
ধিনি আচার্য আর্যদের এবং *গুরু *কর্ণরিপা এই ছুই নামে বিভৃষিত তার 

বিবরণ সমাপ্ত । 

গঘগ্ানপা। 

গুরু থকনপা / থগনপার কাহিনী । 

গুরু থকনপা ( ঠগ ?): সর্বদা মিথ্যা কথা বলতেন ইনি। 
তাঁর কাহিনী : দেশ পূর্বভারত, নিয়কুল, জীবিকায় নিম়শ্রেমীর মানুষ । 
একদিন তিনি গাছের উপরে বসে কীভাবে অন্যদের মিথ্যা বল! যায়, 

ভাবছিলেন। 
তাঁর কাছে এক স্থ্পরিশ্তদ্ধ ভিক্ষু এলেন; জানতে চাইলেন, “তুমি এখানে 

বসে কী করছ? 
তিনি বললেন, “আর্য, আমি বলতে পারব না।' “তোমাকে মিথ্য। কথা 

বলতে হবে না, লুকোতেও হবে না। (মিথ্যা বলার ফলে ) বিপাকী প্রাণীকে 

নরকে জন্ম নিতে হয়। মিথ্যা বলার প্রত্যক্ষ ফল এই যে মিথ্যা বলার ইচ্ছ! 
বাড়বে, অন্যরা তোমাকে বিশ্বাস করবে না” 

“মিথ্যা বলার ফল হবে এই যে ক্ষেতে যেমন হল চালন। কর। হয়, পরে (পর- 

লোকে?) তোমার জিহবারও সেই অবস্থা হবে । মুখ থেকে অপ্রিয় গন্ধ বেরোবে, 

বাক্যও অপ্রিয় হবে। যেমন লোন জমি চাষ করলে শশ্যও নীরস ও নোঁন। হয়, 

তেমনি ফল হবে।'--ভিক্কু বললেন । 
মিথ্যার পরিণাম কী তা আগে শোনেননি, এখন শুনে ভয় পেয়ে গেলেন আর 

তাই সত্য কথা বললেন : 

“আর্য, আমার নাম *্থকন, কেশাগ্রের শতাংশ মাত্রও সত্য বলতাম ন! $ কী 
করে কাকে মিথ্য। বল! যায়, তাই ভাবছিলাম ।' 

ভিস্কু বললেন, “তুমি কি ধর্মাচরশ করবে না ?' তিনি বললেন, “আর্য, ধর্মাচরণ 
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চিরিক ারারারিরাজারা ররর ডা রানের 

পারব না। 

িগডিরানির বান রদ মারা 

'এরকম ধর্ম থাকলে আমি নিতে পারি। আমাকে উপদেশ দিন |” . 

দেহ-মন ও আচরণে যতটা গ্রহণ করতে পারেন--গুরু তাঁকে এমন উপদেশ 

দিলেন । 

"কানে জল গেলে জল দিয়ে যেমন সেই জল বার করতে হয়, মিথ্য। দিয়ে 

মিথ্যাকে দূর করার উপদেশই তিনি দিলেন : 

সর্ববস্ত আদি থেকেই মিথ্যা । 

তোমার দর্শন শ্রবণাদি ইন্জ্রিয় ও তার অভিজ্ঞতাও সবই মিথ্যা । 

“সব কিছুই মিথ্যা একমাঞ্র কর এই ধ্যান 

সংসারে ধর্মসমূহ মিথ্যা _ 
সেগুলিকে মিথ্যা বলে ন! জানাটাও মিথ্যাবাদ মাত্র । 

জ্ঞান ও জ্ঞয় সবই মিথ্য। | 

এইভাবে ষড় ইন্দ্রিয় ও তাঁর সমুদয় 
সেও তো৷ মিথ্যা! তাতে কোথায় সত্য? 

ছুঃখ ভোগ করে ( সেই যে ) জগৎ 

মিথ্যাকে সত্য বলে ভেবে। 

মিথ্যাকে সত্য বলে ভেবে নেয় সে শিশুর মতো, 

আকড়ে ধরে সে মিথ্যাকেই। 

জলের কলসি যেমন বারবার ডোবে জলে 

তেমনি আবতিত হবে সে সংসারের আবর্তে । 

ধ্যান কর--সর্বধর্ম মিথ্য। | 

বাক্য মিথ্যা, শব মিথ্যা 
মিথ্য। রূগসমূহ-_ 

আয়ত্ত কর এই উপলব্ধি,__ 

সর্ব-মিথ্য] ধ্যান কর। 

_.এই উপদেশ দিলেন । ( থকনপাঁও ) সর্বজ্ঞেয়কে মিথ্যা বলে ধরে নিয়ে 

সাঁত বছরেই সব জাগতিক বস্ত্র অস্তিত্বকে মিথ্যা বলে উপলব্ধি করলেন । সর্ব 
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বিষয়কে মিথ্যা বলে উপলব্ধি করায় তাঁর বিষয়ে আদক্তি চলে গেল, তার 
বোধি জাত হলো । | 

তখন সেই শুরু আবার এলেন, বললেন, 'সর্ববস্তকে মিথ্য। বলে জানলেই হবে 
না।- উৎপত্তি নেই, নিরোধও নেই-_সর্বধর্ম স্বভাবেই শৃন্ত বলে জানে1।'-. এই 
উপদেশ দিলেন । 

তিনিও সেইভাবে ধ্যান করলেন । সেই জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্িলাভ করলেন। 
সর্বদিকে গ্গুর «ঠকনপা নামে খ্যাত হলেন । ভাগ্যবানদের ( শিষ্তাদের ) 'কর্ণকূহ্র 
থেকে জল নিঃসরণ” উপদেশ ব্যাখ্যা করলেন । তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন ৷ 

গুরু ঞ্থকনপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*লাঝ়োপা 

কণ্তরু গনারোপার কাহিনী। 

শুঁড়ির ঘরে জন্ম তার । কুলকর্ম ত্যাগ করে ভারতের পূর্বদিকে ঞ্সালপুত্র নামে 
এক জায়গায় কাঠ জোগাঁড় করে তিনি বিক্রি করতে লাগলেন । 

এই কাজ করতে করতে একদিন' তিনি শুনতে পেলেন ঞ্বিষ্নগর নাঁষে এক 
জায়গায় তিল্লোপা নামে এক মহাপণ্ডিত আছেন । 

এই শুনে কাঠের বদলে তিনি কৃষ্ণসার চর্জ নিয়ে যোগীর বেশ ধারণ করলেন। 

তারপর ঞ্তিল্লোপা-কে খুঁজতে গেলেন | গ্বিষ্ণনগরে গিয়ে খবর করে জানলেন, 
আচার্য সেখান থেকে চলে গেছেন । 

সব জায়গায় খুঁজেও গ্নারোপা তাকে পেলেন না। অনেক দিন পরে হঠাৎ 
পথে তার দেখা পেলেন । ঞ্নারোপ। তাঁকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি করলেন । 

জিজ্ঞাসা করলেন, গুরু, আপনার শারীরিক কুশল তো ?' 
তিল্লোপা বললেন, 'আমি তোমার গুরু নই, তৃমি আমার শিষ্যুও নও 1 এই 

বলে রেগে গিয়ে তাঁকে মারলেন, তা সব্ধেও *নারোঁপ! তীকে শ্রদ্ধা জানালেন । 
তিনি মাটির হাড়িতে করে পিগু ( ভিক্ষা) নিয়ে গুরুকে পরিবেশন করলেন, 

গরুও তা গ্রহণ করলেন | তারপরেই আবার রেগে গিয়ে গ্নারোপাকে মারলেন। 

*নারোপ। কিন্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করলেন, প্রণাম ও 
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প্রদক্ষিণ করলেন । প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি সেখানে এসে শয়ন করতেন আর 
ভোরে উঠে পিণ্ডের জন্ত যেতেন । তারপর তা গুরুকে খেতে দিতেন । 

মনে কোন খেদ না! রেখে তিনি বারো৷ বছর এইভাবে গুরুর সেব। করলেন 
কিন্ত রাগের কথ! ছাড়া সামান্য একটি বাক্য ব। শব্খও শুনতে পেলেন না। 

কোনেো৷ এক সময়ে এক গৃহস্থ বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান হচ্ছিল । সেখানে 
তিনি পিগ্ডের জন্য গেলেন ।. সেখানে তিনি প্রচুর খাবার দাবার পেলেন, চুরাশি 

ব্যঞ্জনের মধ্যে সবুজ *পতস ( পটল ?) নামে সঞ্জির একটি তরকারি খুব স্বাছ 
লাগল | তাই এনে গুরুকে পরিবেশন করলেন, গুরুও সেই ব্যঞ্জন খেয়ে পরম 

পরিতৃপ্ত হলেন । 
*তিল্লোপা বললেন, 'পুত্র, এ তুমি কোথায় পেলে? 
এ কথা শুনে *নারোপা প্রথম (ভূমি) প্রান্তের মতো! উল্লসিত হলেন । 

ভাবলেন, বারে। বছর ধরে গরুর সেব। করছি, কিন্তু এতদিন তিনি, “তুমি কে? 
এই কথাটিও বলেননি, আজ 'পুত্র ইত্যাদি বলছেন! : 

তিল্লোপ। বললেন, “এ স্থস্বাদ ব্যঞ্জন আবার নিয়ে এসে1।' 

তারপর তিনি চারবার আনতে গেলেন, গৃহস্থ বাড়ির লোঁকর। তাঁকে খুশি 

হয়েই দিলেন | পাঁচবারের বার *নারোপা ভাবলেন, “এখন আর চাইতে যাওয়া 
বড়ে। লজ্জার ব্যাপার হবে। কিন্তু যদি না আনি, তাহলে গুরু অসন্ত হবেন ।' 

এই সব ডেবে তিনি আবার ভিক্ষা আনতে গেলেন । বাড়ির লোকে তখন 
অন্ত কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই স্থযোগে ব্যঞ্জনটি পাত্রসহ চুরি করে আনলেন । 

গুরুকে পরিবেশন করায় তিনি খুব সন্ত হয়ে গ্নারোপাকে আশীর্বাদ ও অভিষেক 

দিলেন। বজ্জবরাহীর উপদেশ নিয়ে সাধনা করায় ছ'মাসের মধ্যে সিদ্ধিপ্রাপ্ত 

হলেন । ঞ্নারোপ। নামে সর্বদিকে খ্যাত হলেন। | 
চারিদিক থেকে লোক এলেন তাকে পুৃজ1 করবার জন্ত। তীর দেখলেন, 

তার বুক থেকে আলোকরশ্শি নির্গত হচ্ছে । দূর থেকে--এক মাসের পথ থেকেও-- 
তা দেখ! যেতে লাগল । 

তারপর অগণ্য ভক্তদের হিত সাধন করে তিনি সশরীরে থস্পণে গেলেন । 

গুরু ঞ্নারোপার বিবরণ সমাঞ্ ॥ 
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জিপ 
*গুর গশলিপার কাহিনী । 

*শলিপা অর্থে শেয়াল । তীর দেশ ছিল *বিঘন্থর । জাতিতে শূত্র, জীবিকাও 
সেই রকম ছিল। ূ 

বিতন্থুর নগরের কাছে এক শ্শান ছিল, সেই শ্রশানের কাছে এক জায়গায় 
একটি লোক থাকতেন ৷ সব সময় শেয়ালের ডাক শুনতে শুনতে মহা আতঙ্কে 

তার দিনরাত্রি কাটত। 
একদিন এক ভিক্ষু তাঁর কাছে পিগ্ডের জন্তে এলেন। ভিজ্ষুকে প্রণাম করে 

তিনি পাগ্ভার্ঘ্য দিলেন আর সব কথ খুলে বললেন । 

ডিস্ক তাকে দানের মাহাক্স্যের কথ! বলে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, 

“আর্য, দানের মাহাক্্যের উপদেশ আশ্চর্য -এ তো] বুঝলাম । কিন্তু এ ছাড়া ভয় 

ন] পাঁওয়ার ধর্মদেশনের ক্ষমতা যদি আপনার থাকে, তাই আমাকে দান করুন |, 
-_এই প্রার্থনা জানালেন । 

ভিক্ষু বললেন, “ভবছুঃখের ভয় ছাঁড়। আর কিসের ভয় করছ?" 
“সব সাধারণ মানুষেরই ভবছুঃখের ভয় আছে ।- বললেন *শলিপ! | 

“আমার ধারণ করার শক্তি অল্প । শ্মশানের কাছে থাকি বলে দিনরাত 

শেয়ালের ডাকে ভয় পাই। এই ভয় কেটে যাঁবে এমন উপদেশ পেলে নেব 1” 

-"আরও জানালেন তিনি । 

ভিক্ষু বললেন, “ভয় দূর হয় এমন উপদেশ ও মন্ত্র আমার কাছে আছে ।* 

*শলিপাকে তিনি অভিষেক দিলেন । স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদির প্রচুর দক্ষিণা 
দিয়ে *শলিপাও উপদেশ দিতে তাঁকে অনুরোধ করলেন । তিনিও ভীতিগ্রস্তের 

ভয় দূর করবার উপদেশ দিলেন । 
তুমি শক্রদের ভয় পীঁও না, কিন্তু শেয়ালের ভাকে ভয় পাও! সংসারের 

সকল আওয়াজ শেয়ালের ডাকের সঙ্গে অভিন্ন করে তুমি দিনরাত ধ্যান কর। 
শ্বাশানে কুটির তৈরি করে বাস কর। এই উপদেশ দিলেন । 

তিনিও ( শলিপ। ) সেইভাবে ধ্যান করতে লাগলেন । সকল শব্দের গর্ভে 

অবিরত শৃচ্ঠত৷ ধ্বনিত হচ্ছে এই বোধ তার জাগল। তার ফলে শেয়ালের 
ডাকের ভয়ও দূর হয়ে গেল। 

ভীতিমুক্ত হয়ে তীর হৃদয়ে অভয় মহান্থখ জাগ্রত হল। ন"' বছর ধ্যান করে 

দেহে মনে বিমলশ্ুদ্ধ হয়ে মহামুদ্রীর পরমসিদ্ধি লাভ করলেন। 
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তারপর এক শেয়ালের মৃতদেহ কাধে নিয়ে আচার-আচরণ করতেন বলে সব 
দিকে যোগী *শলিপা নামে খ্যাত হলেন । 

ভক্তদের বিনীত করে তাদের (শৃন্ততার ) অভিন্ন দৃষ্টির বহু উপদেশ দিয়ে 
শেষে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

ডর গশলিপার বিবরণ সমাপ্ত | 

*তিল্লোপা 
গতর ক্তিল্লোপার কাহিনী । 

ঞ্চভিগুনগর ( মতান্তরে বিষ্নগর ) নামে এক দেশে আচার্য *তিল্লোপ! নামে এক 
মহাপগ্ডিত বাস করতেন । তিনি রাজ-পুরোহিত ছিলেন এবং প্রতিদিন পাঁচশো 
ব্ণমুদ্রা বৃত্তি পেতেন। 

তার অগণিত অনুচর ও শিষ্য ছিল । তাদের কাছে ধর্ম ব্যাখ্যায় নিশ্নগ্প থাকার 

সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল, “আমার এই নিরর্থক জীবনে লাভ কী? আমার জন্ম 
একান্তই অর্থহীন ।' 

এই ভেবে বারবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অনুচরর। ছাড়লেন 

না। চীবর ত্যাগ করে সেলাই কর। পোশাক পরে (সাধারণ বেশে ) আচার্য 
পালিয়ে গেলেন। চিঠি লিখে রেখে গেলেন : "আমি আর ফিরব না, আমাকে 

ফিরিয়ে আনার চেষ্টা তোমরা কোরো না।" 

রাতে তিনি পালিয়ে গেলেন আর ্কাঞ্ধী নগরের এক শ্রশানে বাস করতে 
লাগলেন । প্রতিদিন পিগু ( ভিক্ষা ) গ্রহণ করে সেখানে সাধনা, করতে লাগলেন । 

এইভাবে সাধনার কালে *নারোপার সঙ্গে তার দেখা হল। পিগু এনে ঞ্নারোপা 
তাঁকে দিতে লাগলেন । 

এইভাবে জীবনচর্যায় দশবছর সাধনার ফলে সকল মল শুদ্ধ করে তিনি মহা- 
মুদ্রার সিদ্ধি পেলেন । তিনি দেবলোকে গেলেন আর দেবতার! ত্বাকে নৈবেগ্ 
নিবেদন করলেন । 

কায়-মন-বাক্যে সিদ্ধিলাভ করে সবদিকে *তিল্লোপা নামে খ্যাত হলেন । 

অগণিত ভক্তকে (সাধন ) মার্গে এনে প্রানীহিত করলেন । শেষে সশরীরে 

ঘসপণে গেলেন । 
গুরু গতিল্পোপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 



গুরু চত্রপা ৫৪৯, 

ঈচত্রপ! 

গুরু গ্চত্রপার কাহিনী । 

নাম গ্চত্রপা। ইনি ধর্মের পুথি নিয়ে ভিক্ষা করতেন। তার দেশ ঞ্সেন্ক 

নগর ; সেখানে (ব্যাকরণ বা অভিধান ) শবগ্রন্থ নিয়ে সবসময্ন তিনি অন্যদের 
কাছে ভিক্ষা চাইতেন। 

একদিন তিনি এক পরিশুদ্ধ যোগীর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি বললেন, 'তুমি 
কীকর? ৰ 

উত্তরে চত্রপ1 বললেন, 'জীবিকার জন্ত আমি ভিক্ষা করি।” 

“ভবিষ্যৎ জীবনের পথ কি দরকার নেই ?, 
“সে পথ কী করে জানবে। ?'-_-অন্ুনয় করায় যোগী তাঁকে হেবেস্ত্রের অভিষেক. 

ও উপদেশ দান করলেন : 

স্বীকার কর সব পাপ ( অপরাধ ) 

দিবারাত্র সদীসর্বদ। কর সুখ ধ্যান 

ূর্বকৃত কর্মের জন্ দীয়ী তোমার শরীর, 
ভবিষ্যতে য। ঘটবে তার জন্য 

তোমার চিত্ত হবে দায়ী । 

এই উপদেশ নিয়ে ধ্যান কর দীর্ঘকাল 

বোধিলাভ করবে এ জন্মেই 
তার লক্ষণও দেখ! দেবে ক্রমে ক্রমে ।' 

এই উপদেশের অর্থ বুঝতে না পেরে ঞ্চত্রপা আবার গুরুকে জিজ্ঞাসা! 
করলেন। 

গুরু বললেন, "পাপ হচ্ছে অবিচ্যা, তাই বিভ্রান্তির উৎস। এই প্রত্যক্ষ 

জগৎকে মহামুদ্রার কল্পনাতৃষ্টি বলে বুঝলে সর্ব পাপ শুদ্ধ হবে। ম্ুুখধ্যানের অর্থ 

করুণ, তাই অবিরত করুণ! ধ্যান কর। ধর্মতার সুখ আপন] থেকেই জন্মাবে। 

পূর্ব ও পরের কর্মের আকাজ্ষ। রেখে! না, তবেই তোমার চর্য! পুর্ণ হবে। স্ুখ- 
দুঃখ চিত্ত থেকেই জাত হয়, তাই এখনও তার কাঁমন। যদি কর, তাহলে ত৷ 

একেবারেই নিরর্থক হবে ।--এইভাবে অবিরত যদি ধ্যান করতে পার, তা হলে 
চিত্তের ভ্রান্তির নিরসন হবে, এই জদ্মেই তার ফলম্বরূপ বোধিলাভ করবে ।” 

--গুরু এই উপদেশ দিলেন। 



৬০ : চুরাশি সিদ্ধ কাহিনী 

গচত্রপাঁও গসেন্ধনগরে এইভাবে ধ্যান করে ছ' বছরে মহামুদ্রার সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হলেন। 

যোগী গচত্রপা নামে সর্বদিকে প্রসিদ্ধ হলেন; পাঁচশ অনুচর নিয়ে খসর্পণে 
গেলেন । 

গুরু ঞ্চত্রপার বিবরণ সমাপ্ত | 

গভ্চদ্রপা 

গুরু *ভদ্রপার কাহিনী । 

*মণিধর নামের এক দেশে এক ত্রাহ্ষণ অগাধ ধনসম্পদ ও অসংখ্য অনুচরসহ 

€ ভোগস্থখে ) বাঁস করছিলেন । 

একদিন তার অনুচরর] সান করতে গেল, তিনি নিজ গৃহেই থাকলেন | এমন 
সময় এক স্থপরিশ্তদ্ধ যোগী তাঁর কাছে এসে আহার চাইলেন। 

ব্রাহ্মণ ( যোৌগীকে ) বললেন, “তুমি অশুচি, আমার গৃহ অপবিভ্র করবে না, চলে 

যাও এখান থেকে । আমার অনুচররা ও অন্যরাও পছন্দ করবে ন।, চলে যাও ।, 

যোগী বললেন, “অশুচি কাকে বলে ?" 

ব্রাহ্মণ বললেন, “যাদের দেহ অস্সাত, বসনহীন, ও কপালপাব্রধারী যার! 
অপবিত্র খাছ থায়, নীচকুলের যারা, তারাই অশ্তুচি। শীপ্র অন্তত্র যাও।, 

যৌগী বললেন, “এর অশ্তুচি নয়; কায়-বাক-চিত্ত যার পবিত্র নয়, সেই 
অশ্ডচি। শরীর ইত্যাদি ধৌত করলে চিত্বমলের শুদ্ধি হয় না। গুরুর উপদেশ 
দ্বারা যার চিত্তমল ধৌত হয়, সেই শুদ্ধ।' আরও 

“মহাযান কুলিকই শ্রেষ্ঠ ; 
ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ তা নয় তুলনায় । 

শরীর ইত্যাদদির-মল অপবিভ্র, 
জল দিয়ে ধুলেই ধৌত হয় ন| সে মল। 
গুরুর উপদেশে ধৌত হওয়াই অনুত্তরসিদ্ধি। 
যা সে খায় তাই তার শ্রেষ্ঠ খান্ঠ 

আসক্তিহীন মানুষের ( রসনায় )। 



গুরু ভদ্রপ। ৃ ৬১ 

অমন শুদ্ধ নয় কখনও 

তিন ( দধি-ছুপ্ধ-নবনীর মতো] ) স্তত্র বস্ত।” 
-'এই শুনে ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা হলো! ; তিনি বললেন, “আমাকে আপনি সেই 

উপদেশ দান করুন|" 

তাহলে আগে আমাকে খাবার দাও ।, 

্রাহ্মণ বললেন, “অমি যদি এখানে ধর্ম শ্রবণ করি তাহলে আমার অনুচর ও 

অন্যরাও আমার উপর বিরক্ত হবে। আপনি যেখানে থাকেন; সেখানেই আমি 
যাবো। কোথায় আপনি থাকেন ? 

'আমি শ্মশানে থাকি । মদ ও শুকরমাংস নিয়ে সেখানে এসে। ।' 

্রাহ্মণ বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, মদ ও শৃকরমাংসের নাম উচ্চারণ করাও 
আমার অন্থচিত; কী করে আমি তা নিয়ে যাব? 

যোগী বললেন, “উপদেশ যদি চাঁও, তাহলে এগুলি নিয়ে আসবে । 

ব্রাহ্মণ বললেন, “দিনের বেলায় এগুলি নিতে পারবে। না, রাতে আপনার 

কাছে যাব ।' 

ছদ্মবেশে বাজারে গিয়ে ব্রাহ্মণ মদ ও শৃকরমাংস কিনলেন আর শ্বশানে গিয়ে 
যোগীকে সেগুলি পরিবেশন করলেন । 

যোগী কিছুটা নিজে খেলেন, বাকিটা ত্রাহ্মণকে খেতে দিলেন, তারপর 

“পরিবর্ত অভিষেক' দিলেন ও ব্রাহ্মণকে বললেন মণ্ডল রচন! করতে । 

তারপর তার জাতের অহংকার দূর করবার জ্ঞন্ত ব্রাহ্মণকে ঝাড়ুদারের কাজে 

লাগালেন । এইভাবে তব্বলক্ষণ প্রদর্শন করলেন । তারপর সেখানে মাটিলেপার 

কাজ করিয়ে চর্যার লক্ষণ বোঝালেন : 

এই লেপনের রং-ও সাধনার লক্ষণ | এই তিন (মগ, মাংস, চর্য! ) যুক্ত 

হলে সাধনায় সিদ্ধি হয় ।, 

এই উপলব্ধির ফলে ব্রাহ্মণ বুঝলেন দৃশ্তমীন সংসার মায়] মাত্র । জাতের সব 
বিকল্প ত্যাগ করিয়ে যোগী তাকে সাধনায় প্রবেশ করালেন । ছ' বছর সাধন! 

করে তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন । 

তিনি গ্ভদ্রপা নামে সর্বত্র খ্যাত হলেন | প্রাণীহিত করার পরে পাঁচশ 
অন্ুচরসহ সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গরু ্ ভদ্রপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 



২  চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

ক্ডুখণ্ডি 

গুরু গ্দুখত্তির কাহিনী । 

ক্তুখণ্ড শব্ঘটিকে তিব্বতীতে অনুবাদ করলে বলা যায় 'যে ছুইকে এক করে*। (৫) 

ঞগন্ধপুর নামে এক দেশে এক ভিখারী জঞ্জাল সংগ্রহ করত, গিয়ার 
শ্রেণীর লোক ছিল সে। 

সবসময় সে পুরোনে। ছেঁড়া-কাপড় জোগাড় করে খুব ভাল করে জুড়ে, সেলাই 
করে পরতে | 

কোনও এক সময় এক স্ত্ুপরিশ্ুদ্ধ যোগী তার কাছে এলেন, বললেন, “তোমার 

'যে কিছু নেই, এই অভাবের ঘুঃখ নিয়েই কি (জীবন ) কাটাবে? তার চেয়ে তুমি 

ধর্ম করবে ন। ? 

সে বলল, “আমায় কে ধর্ম দেবে ?' 

যোগী বললেন, 'আমি দেবো ।' বলে তাকে সম্বর অভিষেক, চিত্ত উৎপক্নক্রম 

ও সম্পন্নক্রম আয়ত্ত করাঁর উপদেশ দ্রিলেন। সে সেইভাবে সাধনা করল। 

কিন্তু কাপড় সেলাই করার কথ! ভাবতে ভাবতে ধ্যান করতে আর ইচ্ছা 
করল ন।। 

সে বলল, “যোগী, আমি এ এক ভাবনায় বিমন। হয়ে ধ্যান করতে পারছি 

না) 

সেই ভাবনাকে (ধর্ম )পথে আনার জন্য যোগী এইভাবে উপদেশ দিলেন : 
ধর্মসমূহ যা তথতাও তাই, 
সেলাই কর! বা না করা 
তার মধ্যে তফাৎ নেই কোনো । 

দেবতা ও মন্ত্রও তাই । 

আর এই তিন বিকল্প মিলেই ধর্মধাতু ।' 
সেও এইভাবে ধ্যান করল, আর কাপড় সেলাই করার কল্পনা, দেবতা ও মন্ত্র 

এই তিন বস্তর প্রকৃতি বিনষ্ট করল। উৎপন্ন ও সম্পন্ন এই ছুই ক্রমকে উপলব্ধি 

করার ফলে বোধি উৎপন্ন হলে! । 

বারে! বছরে তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। অপরিমেয় প্রাণীহত করে 
খদর্পণে গেলেন । 

*গুরু ্তুখগ্ডির বিবরণ সমাপ্ত ॥ 



খরু অজোকে। ৬৩ 

গঅজোকো। 

গুরু *অজ্োকোর কাহিনী । 

কঅজোকে! অর্থে অলস ( অকেজো ?)। 

নটারীলএএনন টির রা রা 

খুব মোটা । চার মার্গের চর্যা ( শোয়া, বসা, ধ্াড়ানে। ও হাঁটা ) কী করে আর 
সে করবে! তাই শুধু শোয়ার কাজই করত। 

বাবা-মা আত্মীয়রা সবাই “এই ছেলে দিয়ে কী হবে' বলে গালমন্দ করে 
তাকে শ্শানে পাঠিয়ে দিলেন ৷ সে শ্রশানেই শুয়ে থাকল। 

সেখানে এক যোগী এলেন, ছেলেটিকে এঁ অবস্থায় দেখে তাঁর করণ! হলো। 

তাই নগর থেকে খাদ্য পানীয় এনে তাকে দিলেন | 

কিন্তু খাবার খেতেও সে উঠল না, তাই দেখে যোগী বললেন, "খাবার খেতেও 
যদি ন উঠতে পারো, তবে সংসারের কাজ কী করে করবে ?' 

সে বলল, “আমি এসব করি ন। বলেই মা-বাবা! আমাকে ত্যাগ করেছেন ।' 

যোগী বললেন, “শুয়ে শুয়ে ধর্মসাধন। করতে পারবে ?' 
“পারি, কিন্ত কে আমাকে ধর্ম দেবে ? 

যোগী বললেন, “আমি দিতে পারি। বলে তাকে হেবজ্মের উপদেশ ও 

গভীর সম্পন্ন ক্রমের উপদেশ দিলেন; ত্রিসহত্র লোক নাকের ডগায় সর্ষের মতো 
সমাগত, এই কল্পন! করে ধ্যান করতে বললেন । 

“এতে কী লক্ষণ দেখা দেবে ?--জিজ্ঞাস। করায় যোগী বললেন, "ধ্যান 
করলেই বুঝতে পারবে 1” 

সেইভাবে ধ্যান করে ব্রিসহত্র লোককে সর্ষের মতো শুহ্তার মাধ্যমে জেনে 
মহামুদ্রার লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হলে! । ন বছর সেই ধ্যান করে মহামুদ্রার সিদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়ে, অনেক প্রাণীহিত করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু অজোকোর বিবরণ সমাঞ্চ ॥ 

+কলপ 

গতর *কলপ-এর কাহিনী। 

জন্ম তার গ্রাজপুরী দেশে; গুরু পরম্পরায় হুপরিশ্তদ্ধ এক যোগী ছিলেন তার 

গুরু । পূর্বজন্যে ক্ষান্তি ধ্যানের ফলে তাঁর আকুতি অত্যন্ত হুন্দর হয়েছিল । 



৬৪ _ চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

গ্রাজপুরীর সব লোক তাঁকে দেখত ও পিছনে পিছনে তুরত। বিরক্ত হয়ে 
তিনি শ্মশানে গিয়ে থাকলেন । 

সুপরিশ্রদ্ধ যোগী সেখানে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শ্মশানে বসে তুমি 

কী করছ? 
তিনি বললেন, 'লোকে আমায় টিকতে দেয়নি বলে আমি এখানে এসেছি । 

“কিন্ত ধর্মে কি তোমার প্রয়োজন নেই ? 
ধর্ম তে৷ প্রয়োজন $ কিন্তু কে আমাকে তা দেবে? যোগী তথন তাকে 

বললেন, 'ধর্মে তোমার প্রয়োজন থাকলে আমি দেবো ।” বলে তাকে সম্বরের 

অভিষেক এবং উৎপন্ন ও সম্পন্ন ক্রমের ধ্যানে বসালেন । 

উৎপন্ন ও সম্পন্ন দুই-ই আয়ত্ত করে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে আত্ম-পর আলম্বন 
দুর করবার ক্ষমতা তার জন্মাল। তাঁর থাপছাড়া, বাধাবন্হীন আচরণ বারবার 

দেখে *রীজপুরীর লোকর। সবাই বলতে লাগলো, “এট। একটা পাগল ! 
তিনি বললেন, 

“আত্ম ও পর এই দ্বৈতভাব থেকেই 
জন্ম হয় হঃখের | 

জানেন প্রাজ্ঞব্যক্তিরা 

“অ' অক্ষরের মধ্যে 

আকাশের রামধন্থুর মতো 

বিলীন হয়ে যান বিকল্পের দেবসমূহ। 
পাগল আমি? জন্ম, স্থিতি ও নিরোধ--এই তিনে 

নেই আমার কোনো প্রয়োজন । 

অন্বয়ভাব থেকে জাত আমার এই চর্যা : সখের । 

উজ্জ্বল, নির্বাধ জ্ঞান : স্থখের 

ছয় অনিরোধ ভাবন। : সুখের 

অনায়াসলভ্য ফলও তাই সুখের ।' 

এই উপদেশ দিয়ে তিনি শৃন্তে সাতটি তাঁল গাছের মতো উঁচুতে উঠে গেলেন 
আর শ্গ্য থেকে অনেক ধরনের খদ্ধি দেখালেন । 

তারপর থেকে তিনি ঞ্গুররু ঞকলপ নামে খ্যাত হলেন ও খসর্পণে গেলেন। 
*ণ্ডরু কলপ-র বিবরণ সমাধ ॥ 



"গুরু ধোষিপা | ৬৫ 

*্হোন্ছিপা 

কণতরু *ধোছিপার ( ধোবীপা ?) কাহিনী । 

বংশে ধোপা। ঞসালিপুত্র নামক নগরে পিতাপুত্র দুজনে বরাবর ধোপার 

কাজ করে জীবিক৷ অর্জন করতেন । 

এক স্থপরিশ্তদ্ধ যোগী তাদের কাছে এসে আহার চাইলেন । দুজনে তীকে 
পিও্ড পরিবেশন করলেন ৷ যোগীকে তারা বললেন, “জাম! কাপড় ধোওয়ার দরকার 

আছে কি? তাহলে আমরা ধুয়ে দেবে 1 

যোগী এক টুকরে কয়ল! হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'এটা ধুয়ে ময়লা পরিষ্কার 
করতে পারবে ? 

ধোপার ছেলে বলল, “কয়লার স্বভাবই কালো, ধুলেও তার রং সাদ] হবে ন1।, 

“বাইরে ধুলেও ভিতরের তিন বিষের (কাম, ক্রোধ, মোহ ) ময়ল। যদি শুদ্ধ 

করতে না পারো, বাইরে ধোয়ায় শুদ্ধি হবে বলে আমি মনে করি না। তাই 
তোমাদের ধোওয়ার দরকার নেই । তবে একবার ধুলেই যথেষ্ট হবে, এমন উপদেশ 

আমার কাছে আছে, তা চাও কি? 

“চাই” বলায়, তিনি তাকে সম্বরের অভিষেক, মুদ্রা ও সমাধি এই তিনের 
আশীর্বাদ দিয়ে উপদেশ দিলেন ৷ সেই ধ্যানে বারে। বছরে তার দেহের মল শুদ্ধ 

হলো,, মুদ্রা, মন্ত্র বচন ও সমাধির দ্বারা চিত্তের মল শুদ্ধ হলো । 

পপ্রজ্বলিত মুদ্রার জলে 
ধৌত কর দেহের মল 
আলি কালির জলে 
ধুয়ে ফেল বচনের কলুষ 
বীর মাতাপিতার যোগে 
চিত্তমল হোক প্রক্ষালিত ৷” 

গুরুর এই উপদেশ অনুসারে কায়। দ্বারা মুদ্রা, বাক্য দ্বারা জপ আর চিত্ত দ্বার! 
উৎপন্ন ও সম্পন্ন গ্রম-এর অবিরত সাধন! করতে লাগলেন। ফলে কায়-বাকৃ- 
চিত্তের মল তীর শুদ্ধ হলে! | তিনি মহামুত্রার সিদ্ধিলাভ করলেন । 

পরে মলিন বন্ত্র আর ধুতে হতো৷ না, নিজে থেকেই পরিফাঁর হয়ে যেত। এই 
দেখে সবাই বুঝতে পারল তিনি বিশেষ গুণ লাভ করেছেন। 

ক্ধোখিপ। নামে তিনি সর্ব দিকে খ্যাত হলেন । অনেক প্রামীহিত করে একশ 
বছর বয়সে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন। 

ক্রু *্ধোখিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 



৬৬  ঢুরাশি সিদ্বর কাহিনী 

*কন্ধণ 
গণরু কন্কণ-এর কাহিনী । 

ঞবিষুনগর নামে দেশে এক রাজ! ছিলেন। হুসম্দ্ধ রাজ্যে ভার এঁহিক সুখের 
অভাব ছিল না কামগুণের সকল সম্পদও তিনি ভোগ করতেন । 

সেই সময়ে এক স্থপরিশুদ্ধ যোগী তাঁর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলেন । রাঁজাও 
তাকে প্রচুর পরিমাণে থা ও পানীয় দিয়ে সন্তষ্ট করলেন । রাজাকে তিনি উপদেশ 
দিলেন : 

'রাজা, রাজ্যে কোন সার পদার্থ নেই। জন্মের পরে প্রাণীমাত্রই ছঃখ ভোগ 
করে। জন্ম জর মৃত্যু-অরঘটউ-এর মতো ঘুরছে । বিভিন্ন ছঃখের কোনও শেষ 
নেই। স্বর্গস্থখও দুঃখেরই নামান্তর ৷ রাজচক্রবর্তী হলেও নরকে যেতে হয়। 
কাম শিশিরকণার মতোই ছলন। করে, তাতে আসক্ত ন! হয়ে ধর্মকাজ করে| 1” 

রাজা বললেন, 'কামগুণ ত্যাগ ন। করে যদি ধর্ম সাধনার উপায় থাকে, তাহলে 
করব। নাহলে দেলাই-করা কাপড় পরে ও ভিক্ষা করে আমি জীবন কাটাতে 
পারব না।' 

যোগী বললেন, “সেলাই-কর। কাপড় পর আর পিগড ভোজন করা তো৷ অতি 
উত্তম । তোমারও তাই অবলম্বন কর উচিত৷, 

রাজ! বললেন, “সেলাই-করা কাপড় পরতে, কপালপাত্রে উচ্ছিষ্ট পচ! খাবার 
থেতে ঘ্বণ৷ হয়। এ রকম করতে আমি পারব ন11” 

যোগী বললেন, “যে অহঙ্কার নিয়ে তুমি রাজত্ব করছ, পরিণাঁমে তার জন্য 

অনেক দুর্গতি তোমার হবে। সেলাই-কর। কাপড় পরে, নরকপাল-পাঁত্রে পচা- 

বাসি খাবার খেয়ে আমি অনাঅব-ফল-ম্থখ লাভ করেছি। 'আমাদের দুজনের 

রাজ্যে পার্থক্য আছে। তবে কামগুণ ত্যাগ না৷ করেও ধর্মসাধনার উপায় আছে ।, 

রাঁজা বললেন, 'তাহলে আমি অবশ্থাই ধর্ম গ্রহণ করব ।' 

যোগী রাজাকে উপদেশ দিলেন, “তোমার হাতের বহ্ষূল্য, উদ্দ্রল রত্ববলয়ের 

প্রতি আসি ত্যাগ কর। রত্ববলয়ের উজ্জ্বল দ্যুতি ও অনাসক্ত চিত্ত এই 
ছুটিকে এক করে ধ্যান কর ।” 

“বলয়ের ওজ্জল্য চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, 
তাই দেখে প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে তোমার চিত্ত। 

বাহ অনেক বস্তর নান! বর্ণ দেখ! যায় 

কিন্তু পরিবর্তন হুয় না তাঁদের স্বভাবের । 



গুরু কথলপ। ৬৭ 

সেইভাবে পূর্বস্থতি অনেক মনে পড়ে যায় 

তবু চিত্ত কিন্তু প্রোজ্ছল হয়ে ওঠে মহামূল্য 
রত্বের মতো ।' 

এই উপদেশ অনুসারে রাজাও তার ডান হাতের বলয়ে চিত্ত একাগ্র করে সাধনা 

করলেন । এইভাবে আসক্তিকে আলম্বন করে সাধন! করায় ছ'মাসের মধ্যেই 
সিদ্ধিলাভ করলেন । 

একদিন রাজার অন্ুচরর1 দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল অগণিত দেবকন্তা রাজার 

চারদিকে ঘিরে আছেন । এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে তারা উপদেশ প্রার্থনা 
করল। 

রাজ। বললেন, 

“চিত্তকে মানলেই হওয়। যায় রাজা, 
আর রাজ্য তার মহাস্খ ; 

এই দুয়ের *্যুগনদ্ধ রূপই এই্বর্য পরম । 

এই রকমই রাজ। হওয়া উচিত 
যদি হতে চাই রাঁজ |" 

অনুচরদের এই উপদেশ দ্রিলেন ৷ নিজের অন্ুচরবর্গ ও *বিষুনগরের মাচুষদের 

মধ্যে পাঁচশ বছর কাটালেন, তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

ক্ষকন্ধণ ( হাতে) ছিল বলে নাম হলো *কঙ্কণ | সেই নামেই বিখ্যাত হলেন । 

*গুরু *কন্কণপাঁর বিবরণ সমাঞ্চ ॥ 

*কম্বলপ। 

গুরু কঘলপার কাহিনী । 

দেশের নাম ্কংকরম (মতান্তরে কংগর বা কাংড়া)। সেখানে এক রাজ! 

চুরাঁশি লক্ষ নগর শাসন করতেন | তার ছুই পুত্র ছিল। রাজার মৃত্যুর পর প্রজার! 

তীর স্থশীল জ্যেষ্ঠ পুর্রটিকেই অভিষিক্ত করলেন রাজপদে । তার পুণ্যে সমৃদ্ধ হলে 

প্রজাকুল। স্বর্ণ ইত্যাদি পাত্রে ভোজন করার মতে। শরশ্য হলে তাদের । 
রাঁজ্য গ্রহণ করার পর ছ'মীস কেটে গেল, রাজপুত্র তখনও তাঁর মাকে দেখতে 
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পেলেন ন। । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার মা কোথায় গেছেন? এখানে তিনি 

আসছেন ন। কেন ?' শুনলেন, স্বামীর মৃত্যুর শোকেই তিনি আসছেন না। 

এক বছর কেটে গেল । একদিন তার মা সেখানে এসে চোখের জল ফেলতে 

লাগলেন । রাজপুত্র বললেন, “মা, এখনও তুমি কাঁদছে। কেন ? 

মা বললেন, 'রত্বখচিত আসনে বসে তুমি রাজত্ব করছ, এতে আমি খুশি হইনি, 
তাই কাদছি।' 

রাঁজপুত্র বললেন, “মা যদি এতে ছুঃখিত হন, তাহলে আমি ছোট ভাইকে 

রাজাসবে বসিয়ে প্রব্রজ্য গ্রহণ করতে পারি ।? 

মা! বললেন, “তোমার তাই করা উচিত ।” 
তথন তিনি ছোট (ভাইকে ) রাজ্যভার দিয়ে প্রত্রজ্যা নিলেন আর তিনশ 

ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে এক বিহারে বাঁস করতে লাগলেন । 

সেখানে এসে মা আবার চোখের জল ফেলতে লাগলেন । প্রণাম করে তাকে 

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, “মা, কেন কাদছ?' 

তুমি প্রব্রজ্যিত হয়েছ তবুও রাজার আচরণ অনুযায়ী অনুচর ও কোলাঁহলের 

মধ্যে আছ, এতে আমি সখী নই ।' 

রাজপুত্র বললেন, “তাহলে কি করব ?' 

মা বললেন, 'কোলাহল ত্যাগ করে অরণ্যে বাস করো ।' 

তিনিও সেইমতো৷ বিহীরের গোলমাল ছেড়ে বনে গিয়ে গাছের নীচে বসে 

রইলেন । তার নিজ পুণ্যের ফলে পাঁনাহীরের জছ্য প্রচুর ভিক্ষীও পেলেন । 
তারপরেও ম৷ তার কাছে এসে কাদতে লাগলেন । মাকে প্রণাম করে ছেলে 

জানতে চাইলেন, “মা, কেন কাদছ?' 
মা বললেন, 'প্রত্রজ্যিত হয়েও জীবিক! নির্বাহের অসার রা? জগ্ত কেন 

তুমি নিজেকে নিয়োগ করেছ ?' 
তখন তিনি চীবর, পিগুপাত্র ইত্যাদি সব ত্যাগ করে যোগীর বেশে অন্ত রাজ্যে 

চলে গেলেন। 

“সর মা ছিলেন ডাকিনী | তিনি ছেলেকে তীর যাত্রাপথে সম্বরের অভিষেক 

দিয়ে ধর্দেশন করলেন । পুত্র শ্মশীনের ভত্মরাশির মধ্যে শুয়ে থেকে বারো বছর 

সাধন! করে সিদ্ধিলাভ করলেন, মহামুত্রার সিদ্ধি পেয়ে শৃন্তে চলে গেলেন । 
ডাঁকিনী ম। অনেকের (ডাকিনীদের ?) সঙ্গে শুন্তে এসে ছেলেকে বললেন, 

“প্রাণীদের হিতকাঁজ ন। করে শৃষ্ভে যাওয়া, এট আর এমন কি আশ্চর্য কাজ! এ 



সুরু কম্বলপা ৬৯. 

তো! পাখির মতো কাঁজ হলে তুমি এখন প্রানীহিত কর।'-তিনি এই উপদেশ 
দিলেন । 

পশ্চিমে *ওরজন-এর ঞমালপুর নামক নগরে আড়াই লক্ষ লোক বাঁস করত। 
পুত্র সেখানে গেলেন | তারপর সেখানে *করবীর নামক অংশে *পনব অরণ্যে 
গ্তাল-অগ্র নামে এক গুহায় থেকে সাধন! করলেন । 

ডাইনীরা [ তিব্বতী ভাষায় “খাভোম।” অর্থাৎ ডাকিনী সম্মীনার্ঘে ব্যবহাত 

হয়; কিন্ত “ঠামেনমা” নিন্দার্থক--তাই এখানে ডাইনী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ] 
বুঝতে পেরে পরস্পরকে খবর দিল | তাদের প্রধাঁনার নাম ছিল *পন্মদেবী । 

( আচার্যকে ) বাধ! দেবার জন্য সে দলবল সঙ্গে নিয়ে এল। 
একটি কালে! কম্বল পরে আচার্য নগরে পিগ্ডের জঙ্য গেলেন | সেখানে 

ডাইনীদের একদল মেয়ের সঙ্গে আচার্যের দেখ! হল | তারা বলল, “আপনাকে 

আমরা ভোজন দেব, আমাদের বাড়িতে আন্ুন |” 
আচার্য বললেন, 'আমি ঘরে গিয়ে ভোজন করি না, পিগু নিতে পারি।' এই 

বলে *পন্মদেবী প্রভৃতির কাছে কথ্বলটি গচ্ছিত রেখে চলে গেলেন । 

“এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দ্রব্যগুণ (যাঁছ) আছে, কম্বলটি তাই খেয়ে ফেল! 

দরকার ।”_- এই পরামর্শ করে ভাঁইনির] সেটি খেয়ে নিল, আর যেটুকু বাকি ছিল 
তা আগুনে পুড়িয়ে দিল। 

আচার্য ফিরে এসে ডাইনীদের বললেন, 'আমাঁর কম্বল দাঁও।' 

ডাইনীরা অগ্য কল দিল। 

“নিজের কম্বলটিই আমার চাই'-বললেন তিনি | ডাইনীরা তাঁকে সোনা 
ইত্যাদি দিয়ে প্রলুৰ করতে চাইলেও তিনি তাঁর কিছুই নিলেন না ( মতান্তরে 
০সাঁনার তৈরি কম্বল )। 

আচার্য রাজার কাছে গিয়ে বললেন, “তুমি রাজ! হয়েছ, কিন্তু চোর-ডাকাতদের 

হাত থেকে মানুষজনকে রক্ষা! করছ না কেন ? 
রাজ জিজ্ঞাস! করলেন, 'চোর-ডাকাতরা কার কী লুঠ করেছে ?' 
আচার্য বললেন, “তোমার (রাজ্যের ) ডাইনীরা আমার কম্বল নিয়ে গেছে।' 
রাঁজ। ডাইনীদের সবাইকে ধরে এনে যোগীর কম্বল ফিরিয়ে দিতে বললেন । 

তারা বলল, 'ক্ল আমাদের কাছে নেই, তাই দিতে পারব না।' 
তারপর আচার্য *তালচ্চে ( তাঅগ্র ?) গুহায় গিয়ে সাধন! করতে লাগলেন। 
আচার্য তখন ( ভাইনীদের উদ্দেশে ) 'দশমহাঁক্রোব'-এর বলি দিলেন। 
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ডাইনীর। প্খন সবাই মিলে গুহার জল শুকিয়ে দিল। পৃথিবীদেবীকে আচার্য 
আদেশ করলেন জল উঠিয়ে দিতে, সেই আদেশে আবার জল এল । 

তারপর ভাইনীর! জড়ো হয়ে স্থমৈরুসহ চার পর্বতের সব জায়গার ডাইনীদের 
ডেকে পাঠাল, তারাও সবাই এল | আচার্য তাদের সবাইকে ভেড়া করে রেখে 
দিলেন । 

ডাইনীদের রানী ইত্যাদি সবাই ভেড়া হয়ে গেল, এমনি এক অবাক কাণ্ড 

হলে। ৷ আচার্যকে অনেক অনুনয় করায় তিনি সব ভেড়ার মাথার লৌম কেটে 

নিয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন । মাথা মুড়ানো।, চুল নেই দেখে তাঁর কান্নাকাটি শুরু 
করল। 

আচার্য সেখানে (গুহায়) বসে রইলেন । কামলোকের দেবতার গুহার মধ্যে 

পাথর ফেলে ( ধ্বস নামিয়ে ) আচার্যকে মারবাঁর চেষ্টা করল । আচার্য উপরের 

দিকে তীর তর্জনী (নিষেধের ভঙ্গিতে ) তুললেন । আলগা! পাথরটা এখনও সেই- 

রকম শৃস্কে খুলে আছে। 

এতগুলি ডাইনী সবাই মিলে একজন মানুষকে কিছু করতে পারছে ন৷ দেখে 
রাজা বললেন, “তোমর৷ এ'র কাছে ক্ষম! চাও আর ( এর শাঁসন মেনে নেবে এই) 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও ।' ভাইনীর! শুনল না। 

গুরু ভাইনীদের একসঙ্গে বেঁধে বললেন, “আমার শাসন মেনে নেবে বলে 

প্রতিজ্ঞা কর, নাহলে তোমাদের যমরাজের কাছে সপে দেব আর ঘোড়া করে 

রেখে দেব ।' 

রানির নিরিলানারিরা রা নিয়ে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো । 

তারপরে ভাইনীর৷ তাদের ভুক্ত আহার্য থেকে কথ্বলরট' উদগীরণ করে দিল। 
আচার্য কম্বলের টুকরোগুলি সব একত্র করে জুড়লেন। কথ্বলটি আগের চেয়ে পরি- 

সরে ছোট হলো, সেটি হাতে নিয়ে চলে গেলেন । 

কম্বল বা লাবপা নামে ইনি প্রসিদ্ধ হলেন, তারপর বনু বছর প্রাণীহিত করে 

খসর্পণে গেলেন । 

গতর গকম্লপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 



*দিংকপা 
গুরু *দিংকপার ( টেঁকিপ ) কাহিনী । 

কুলে ব্রাহ্মণ তিনি । *সালিপুত্রের রাঁজা, নাম *ইন্্রপীল, তার মন্ত্রী ছিলেন তিনি। 
সংসারে বৈরাগ্য হলে! সেই রাজার | গ্লুইপা যে শ্মশানে থাকতেন মন্ত্রীসহ 

সেখানে গিয়ে তিনি দরজায় ধাক্কা দিলেন । 

“কে? -_- আচার্য (লুইপা ) বললেন । 
“আমি রাজ ও আমার মন্ত্রী টাটা 
“তাহলে ভিতরে এসো ।'-- আচার্য বললেন । 

তাঁদের জনকে আচার্য চক্রসম্বর মণ্ডলের অভিষেক দিলেন । তীর দুজনে 

অভিষেকের দক্ষিণা বলে নিজেদের দেহ নিবেদন করলেন | তারপর তিনজনে তর! 

দেশ নামে এক অন্যদেশে চলে গেলেন । সেখানে আচার্যরা তিনজন মিলে ভিক্ষা 

সংগ্রহ করে বাস করতে লাগলেন | 

তারপর রাজাকে বিক্রি কর! ইত্যাদির কাহিনী গদারিকপার বৃত্তান্তে আছে। 

আচার্য ঞ্লুইপ! ও ব্রাঙ্গণ মন্ত্রী ছুজনে গ্জইনভ্তপুর-এর বৌদ্ধ রাজার কাছে 
সাতদিনে পৌছুলেন ৷ সেখানে এক শু'ড়িনীর দরজায় গিয়ে জিজ্ঞাস। করলেন, 
“তোমাদের প্রধান। কি মাছুম কিনবে ? 

অন্দর থেকে সে বলল, “কিনব, কিন্তু কী দাম চাও? 

আচার্য (লুইপ! ) বললেন, তিনশো তোল! সোনা চাই ।' তারাও তাই দিল । 
“একে ছুয়ারের পাশে শুতে দিও আর তোমার দাম উঠে এলে একে বাইরে 

আসতে দিও ।” এই বলে আচার্য (লুইপা ) চলে গেলেন । 

তারপর সেই আচার্য ( দিংকপ1 ) ব্রাহ্মণ খুব ভাল করে যদ বিক্রির কাজ 

করলেন, খুশি হয়ে সবাই তাঁকে প্রভু বলে ডাকতে লাগল । 

এক সময়ে সারাদিন ধরে কাজ করে সন্ধ্যায় তিনি আর খাবারের জগ্য অপেক্ষা 

করলেন নাঁ, বাগানে শুতে চলে গেলেন । শু'ড়িনী তাঁকে খেতে দিল ন।। পরে 

রাতে মনে পড়ায় খাবার পাঠাল | খাবার নিয়ে এলে দেখ! গেল, পনেরো 

জন (দেব ?) কন্তা। সেই ব্রাক্ধণপুতব্রের পরিচর্যা! করছেন আর তাঁর শরীর থেকে 

আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তিনি সেইভাবে বসে আছেন । এ কথ! শুনে শু'ড়িনীর 
খুব অনুতাপ হলো! ৷ 



৭২ ' ছুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

স্ত্রী, বারো বছর ধরে তোমাকে আমর! চীকরের কাজ করিয়েছি, তাতে 
আমাদের পাপ হয়েছে | এখন বারো বছর তোমাকে আমরা সেবা করব, তুমি 

আমাদের পুজ! নাঁও।,--শু'ড়িনীর এই অনুনয়ে তিনি রাজি হলেন ন|। 
শুঁড়িনীদের সঙ্গে গ্অইত্তপুরের সব মানুষকে তিনি ধর্মদেশন করলেন । তারপর 

সাতশ অনুচর নিয়ে তিনি খসর্পণে গেলেন । নিজের হাঁতে ধাঁন কুটতেন বলে তিনি 
*দিংকপ! (টেঁকিপ! 1) নামে খ্যাত হলেন, দোহা! রচন1 করে তিনি উপদেশ দিলেন : 

বেদজ্ঞ দিংকপা, ধান কোটার ধ্যান.-করেন যিনি 

ছড়িয়ে পড়া ধানগুলিকে ঝাঁট! দিয়ে জড়ো করে 
ধান কোটেন তিনি সযত্তে । 

ধানের কালে তুষ ( খোসা ) গুরুর উপদেশ দিয়ে 

পরিফার করেন তিনি; 

প্রথমে পুণ্য দিয়ে পাপ কোটেন 

বস্তজ্ঞানের মুগডর দিয়ে, 
তারপর পরিশ্রুত করেন তাকে 

স্বভাব শুদ্ততার এই পাত্রে (টেকি?)। 
গ্রহণ ও বর্জনকে অভিম্ন করে পেষণ কর 

হু'ং এই ধ্বনি দিয়ে মন্থন কর বিকল্পের দধি-_ 
তাতে জাত হবে মহাস্থখের নবনী, 
ভোগ কর তার অদ্বিতীয়, অনন্ত স্বাদ । 

শুঁড়িনীর কাছে তাঁকে বিক্রি কর! দরকার ছিল। কারণ, তিনি যে ব্রাহ্মণ এই গর্ব 

সার ছিল, তার সেই কুলের অহংকার শু'ড়িনী তাঁকে কিনে নিয়ে চূর্ণ করেছিল। 

-এই বল! হয়। 

গুরু *দিংকপার ( ঢে' কিপা ) বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

+ভন্ধেপা 

গুরু গ্ভন্বেপার কাহিনী | 

গুরু গতদ্বে--অর্ধাৎ যিনি ধন ধারণ করেন এমন দেবতা (কুবের? )। তার দেশ 
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ছিল শ্রাবন্তী, কুলে পটুয়া ; দেবতাদের ছবি আীকতেন । তীর গুরু ছিলেন আচার্য 

কৃষ্ণাচার্য। 

ভদ্ষেপা যখন আকাশে অবস্থান করছিলেন তখন এক সময় ধর্মবাস পিগুপাত্র 
ও দণ্ডসহ এক জ্যোতির্ময় আর্য অর্থংকে শৃন্তে যেতে দেখলেন। 
বিশ্মিত হয়ে *বিশ্বকর্মীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈশ্বরপুত্র, এই আশ্চর্য শুন 

পর্যটনকারী কে? 
ইনি ভবরেশ পরিত্যাগ করেছেন, এমন একজন আর্য অর্থৎ 1'- কবিশ্বকর্সা 

বললেন । | 
কভন্বেপাও এই রকম ( সিদ্ধি ) পেতে চাইলেন । তাই আবার জদ্দ্বীপে ফিরে 

এলেন । আচার্য কৃষ্ণাচার্ষের কাছে ধর্ম প্রার্থন। করায় আচার্য তীকে গুহা সমীজের 

অভিষেক দিলেন । 

তাকে যোগরক্ষার চারটি অপরিষেয় উপদেশ দিলেন । করণাদৃষ্টি, মুদিতা৷ 
ভাবনা, মৈত্রী চর্ষা, ফলের প্রতি আকর্ষণ নেই এমন ধ্যানের দ্বারা বিভ্রান্তির সকল 

মল শুদ্ধ করে ( ভন্বেপ| ) মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন। সর্বদিকে যোগী *ভন্বেপা 
নামে খ্যাত হলেন । 

কষবিশ্বকর্মী তীকে জিজ্ঞাস! করলেন, “কী করবে ?' তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত 
হলো : 

“নিরালম্ব দর্শন, নিরন্তর ধ্যান, 
মাতাঁপিত! সদৃশ চর্যা, আকাশের সমান ফল 
এই চার ৷ 

এদের অভিন্তাবে দেখে 

এই অপরিমেয় চারটিতে 

অদ্ধা না থাকলে 

কীভাবে হবে অভিজ্ঞান ? 
অহো, এমন আশ্চর্য মহান গুরুকে 

সর্বভাবে আশ্রয় করেন বিজ্ঞজন ।' 

এই উপদেশ দিয়ে শ্রীবস্তী প্রভৃতি মহানগরে চারশ বছর ধরে অচিন্তনীয় প্রাণী 

-হিত করলেন। 
চারশ অন্ুচর নিয়ে তারপর তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু গভদ্বেপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 
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গতন্দেপ। 

গরু তন্ষেপার কাহিনী । 

গতন্ষেপা বা অক্ষপা অর্থাৎ ভুয়া খেলে যে। 
*কৌশাম্ী দেশে শৃড্রকুলে জন্ম | সর্বদ] পাশ! খেলে তিনি ধনসম্পত্তি সব নষ্ট 

করলেন। তবুও খেলতে লাগলেন, তারপর যখন বাঁজির টাকা আর দিতে পারলেন 

না, তখন সবাই তাঁকে ধরে মারতে লাগল । 

মনের দুঃখে তিনি এক শ্বশানে গিয়ে বসে রইলেন । সেখানে এক যোগী এসে 

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 

“এখানে তুমি কী করছ ?' 
'পাশ। খেলতে ভালবাসি বলে আমি সর্বস্ব হারিয়েছি | তাই দেহমনের ছুঃখে 

জর্জরিত হয়ে এখানে বসে আছি ।' 

যোগী বললেন, “তুমি ধর্মের কীজ করবে কি?' 

'পাঁশ! খেলা ছাড়তে পারব ন! ৷ তা! যদি না৷ ছাঁড়তে হয়, তাহলে ধর্মে প্রবৃত্ত 

হতে পারি 1 

যোগী বললেন, “সে উপায় আছে।” বলে তাকে অভিষেক ও উপদেশ দিলেন : 

“ধনক্ষয় করেছ যেমন পাশার খেলায় 

তেমনি জ্ঞানের পাশ। দিয়ে ক্ষয় কর ত্রিধাতুর বিকল্প । 

যেমন তুমি মার থেয়েছ তেমনি 

বিকল্পকে পিষ্ট কর ধর্মকায় দিয়ে । 

তোমার নির্জন শ্শানে শয়নের মতো৷_ 

শয়ন কর মহান্থখের গভীর ব্যাপ্তিতে। 

“এই উপদেশ মতো ধ্যান করলে ব্রিলোকের কল্পন। ধর্মতায় বিলীন হয়ে যাবে। 

এইভাবে কল্পনার জ্ঞানও নিংস্বভাব হয়ে যাবে ।' 

মহাঁমুদ্রার পরমসিদ্ধি লাভ করে ঞতন্বেপ1 দোহাঁয় বললেন, 
“ুঃখ যদি ন। পেতাম প্রথমে 

কীভাবে প্রবেশ করতাম মোক্ষের পথে? 

শ্রদ্ধাভরে গুরুর আশ্রয় না নিলে 

কী করেই বা লীভ করতাম পরম সিদ্ধি ? 
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-_এই বলে তিনি শৃন্তে উত্িত হয়ে দশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গরু গতন্কেপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*কুক্কুরিপা 

গুরু *কুক্কুরিপার কাহিনী । 

*্কপিলসন্তু € পাঠীন্তরে কপিলাবন্ত ) দেশের এক ত্রান্ধণ, তাঁর মন্ত্রে শ্রদ্ধা 
জন্মাল। 

যোগীর আচার সম্পন্ন করে যখন ভিক্ষাঁয় যাচ্ছিলেন, তখন একদিন ঞ্লুগ্ষিনী 

নগরের পথের ধারে একটি বাচ্চ। কুকুরী দেখলেন । ক্ষুধার্ত সেই কুকুরীটির প্রতি 
তাঁর করুণ। জাগল । তিনি তাকে বহন করে নগরের দিকে চললেন । যাবার পথে 

চারিদিকে তাকিয়ে একটি পাথরের গুহ] দেখলেন | ফাঁক! সেই গুহাটিতে কুকুরীকে 
রেখে তিনি পি সংগ্রহ করলেন । বারে! বছর সেই গুহায় থেকে সাধন। করে 
তিনি লৌকিক সিদ্ধি, অভিজ্ঞান ইত্যাদি লাভ করলেন। তারপর ত্রয়ত্রিংশ 

দেবতাদের আমন্ত্রণে স্বর্গে চলে গেলেন । কুকুরী কিন্তু সেই গুহাতেই থেকে গেল। 
কাছে কোনও লোক না থাকায় সে ( কুকুরছানাটি ) মাটি খুঁড়ে জল ও খাবার 

পেল, তাই খেয়ে সে সেখানে অপেক্ষা! করতে লাগল । 

সেই যোগীকে দেবতার! সাড়ম্বরে পূজ! করলেন । যোগীর তখন সেই কুকুরীর 
কথ। মনে পড়ে গেল আর তিনি ফিরে আসতে উদ্ধত হলেন। 

দেবতারা তখন বললেন, “এমন শ্রেষ্ঠ গুণ লাভ করেও তুমি কুকুরের মতো 
জিনিষের চিন্ত। ছাড়তে পারছ না, এ ঠিক নয় । তুমি এখানেই থাকে] ।” বারবার 

এই অনুরোধ করে তীর! তীঁকে যেতে নিষেধ করলেন। 

নিষেধ না শুনে তিনি সেই গুহায় ফিরে এলেন আর কুকুরীটির মাথা! চাপড়ে 

আদর করলেন । 
তখনই পে ডাকিনী হয়ে গেল, তার মুখ থেকে উচ্চারিত হলে। এই বাণী : 

“সাধু, সাধু, কুলপুত্র তুমি ! মানলে ন1 কোনও বাধা, 
' এসেছ তাই লাভ করতে পরমসিদ্ধি। 

মিথ্যা ছিল তোমার পূর্বের সিদ্ধি 
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শ্দ্ধ হয়েছে সেই ভ্রান্ত দৃষ্টি তোমার । 
আশ্চর্যের কিছু নেই এ পরিবর্তনে | 
অক্ষয় মহান্থখ ধর্মতার 
পরম সিদ্ধি দেব তোমায় আমি । 

এই বলে তিনি প্রজ্ঞা ও উপায়কে যুগনদ্বরূপের মুদ্রা করে উপদেশ দিলেন । 
অপরিবর্তনীয় বিশুদ্ধ দৃষ্টি পেয়ে তিনি ( কুকৃকুরিপা ) পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন । তখন 

থেকে লুম্বিনী ইত্যাদি সর্বত্র *গুরু *কুকৃকুরিপা নাঁমে খ্যাত হলেন । 
অনেক প্রাণীহিত করে *কপিলাসক্জু ( কপিলাবাস্ত ?) নগরের মানুষদের 

লে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 
*গুর ঞ্কুকৃকুরিপাঁর বিবরণ সমাধ্চ ॥ 

*কুচিপা 

গরু *কুচিপাঁর ( কুজীপ1? ) কাহিনী । 

নাম ঞ্কুচিপা, তীর পিছনে কুঁজ ছিল বলে । তার জন্মস্থান *কহরি, জাতিতে তিনি 

শুদ্র, কষিকাজই ছিল তাঁর জীবিকার উপায় । 
কোনও এক সময়ে পূর্ব কর্মের ফলে তাঁর পিঠে একট কুঁজ গজালে। আঁর সেটা 

দিন দিন বড় হতে লাগল । লোক জানাজানি হবার ভয়ে মনের দুঃখে এক অরণ্যে 

গিয়ে তিনি রইলেন । 
আর্য নাঁগান্ভুন একদিন সেখানে এলেন । তাঁকে দেখে ঞকুচিপাঁর খুব শ্রদ্ধা 

হলে। ৷ করজোড়ে প্রণাম করে তিনি বললেন, 
“হে আর্য ! কোথা থেকে আপনার আগমন হলো? আমি মন্দ কর্মের ফল ভোগ 

করছি, অসহ এই কষ্ট | দয়া করে আমাকে মুক্তির উপায় বলুন ৷ এই প্রার্থনা 
জানালেন । 

আর্য বললেন, “এর থেকে মুক্তির উপায় আছে; ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে তুমি কি 

তা সাধন করতে পারবে? যদি পারো, তাহলে সকল দুঃখের মূল উৎপাটন করে 

স্থথে জীবনধারণ করার উপীয় আছে ।' 



' গুরু কুচিপা ৭৭. 

গুনে তিনি বললেন, “কেন আমি উদ্ভমের সঙ্গে সাধন। করতে পারব না? 
নিশ্চয়ই আমি পারব ।' 

আচার্য তখন তীকে গুহা সমাজের অভিষেক দিলেন আর দুঃখের পথ থেকে 

সরিয়ে আনার জঙ্ত সম্পন্ন ক্রম ও উৎপন্ন ক্রম উপদেশও এইভাবে দিলেন। তিনি 
বললেন, ৭ উৎপন্ন ক্রম অনুসারে ) তোমার পিঠের কুঁজ ক্রমেই বড় হচ্ছে এই ধ্যান 
কর।' 

তিনিও তাই করলেন । তার ফলে কুঁজ আরও খড় হলো, কষ্টও আগের চেয়েও 

বেড়ে গেল। - 

আচার্য একদিন সেখানে এসে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন । উত্তরে তিনি 

বললেন, “আমার কষ্ট খুবই বেড়ে গেছে ।' 

আচার্য তাকে তখন সম্পন্ন ক্রমের উপদেশ দিলেন, “সমস্ত ধর্ম তোমার এ কুঁজে, 

স্থিত হয়েছে-:এই ধ্যান কর।, তিনিও সেইভাবে করলেন, ফলে তাঁর কুঁজও 
মিলিয়ে গেল । 

আচার্য আবার এসে তাঁকে জিজ্ঞীসা করলেন, “এখন ভালে। আছ তো? 

তিনি বললেন, "হ্যা, এখন খুব ভালো আছি।' 

আচার্য তখন উপদেশ দিলেন, 

“সৎ ও অসৎ থেকে জাত হয় স্থথছুঃখ, 

এই অন্ত-দ্বয়-এর বিভেদ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হলেই 
দুঃখ-নখের বোধ যাবে লুপ্ত হয়ে । 

স্ব স্বভাবে শূন্য সর্ধর্ম | 
তখন কুচিপার সম্যকবোধ জাগ্রত হলে। ৷ তিনি নিরালম্বন মহীমুদ্রা। সিদ্ধিলাভ 

করলেন | 

ঞ্কহরি জনপদে তিনি সাতশ বছর প্রাণীহিত করলেন ; গুরু গ্কুচিপা নামে, 
প্রসিদ্ধ হলেন। 

শেষে সাতশ অন্ুচর নিয়ে খসর্পণে গেলেন তিনি । 

*ষণ্ুরু *কুচিপার বিবরণ সমাঞ ॥ 
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গ্থমপ। ্ 

ঞণ্তরু গ্ধমপার কাহিনী । 

এর নাম ছিল *গুরু গ্ধমপা অর্থাৎ শ্রতিপ্রজ্ঞ | *বিক্রমস্থর ( পুর ?) দেশে এক 

্রাহ্ধণ সর্বদ1 মন দিয়ে ধর্মকথা শুনতেন ; কিন্তু চিন্তা ব। ধ্যানের প্রজ্ঞা তার ছিল 
না| 

সেথানে এক সময় এক যোগী এলেন । তিনি তকে জিজ্ঞীসা1! করলেন, “অনেক 

শুনেছ, বুঝতে পেরেছ কি? 
তিনি বললেন, “যোগী, ধর্মকথ। আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু শোনামাত্র ভুলে 

যাঁই। ভুলে যাতে না যাই, এমন এক উপদেশ দিন ।”-_-এই প্রার্থনা জানালেন। 
যোগী বললেন, “তাই হবে।* এই বলে তিনি আয়ত্ত করতে পারেন এমন 

অভিষেক ও উপদেশ দিলেন । 

“মহারত্বের অনেক রত্বকণ। চূর্ণ করে 
যেমন একত্রে মেশায় কারিগর 

তেমনি সমন্বিত করে অনেক শ্রুতিকে 

নিবিষ্ট কর তোমার নিজ চিত্ত ধাতুতে ।' 

এই উপদেশের সম্যক অর্থ বোঝার ফলে তার সমস্ত শত ধর্ম ও চিত্তের মধ্যে 

সমরসতা৷ জাগ্রত হলো! । 

সেই বোধি জাগ্রত হওয়াতে মহীমুদ্রার পরম সিদ্ধিলাভ করলেন । 
ধমপা নীমে তিনি খ্যাত হলেন। বন ভক্তকে মার্গে প্রবেশ করিয়ে তিনি 

সশরীরে থসর্পণে গেলেন। 
ক্গুরু ফ্ধমপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*মহিপ! 

গুরু গ্মহিপাঁর কাহিনী । 
মহিপা (পাঠান্তরে মহিলপ।) অর্থে অহংকারী | 

দেশ তার কমগধ, জন্ম শুদ্রকূলে, প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ছিল তার । “আমার সঙ্গে 



গুরু মহ্পি। ৭৯ 

পারবে ধারে কাছে এমন কোনও লোঁক নেই, আমি পারি না এমন কাজ নেই, 
_এই বলে সব সময় তিনি আস্ফালন করতেন। 

এমন সময়ে এক যোগী' সেখানে এলেন, *মহিপাঁকে তিনি জিজ্ঞাস! করলেন 
তুমি কী ভাবছ ? ( মহিপা ) বললেন, আমি কিছু ভাবছি না।" 

“আমি করতে পারি ন! এমন কিছু নেই--এই ভাবছ না কি? 

যোগীর এই কথ। শুনে গ্মহিপার ভক্তি হলে! । *'নমো” বলে তিনি তীকে 

প্রণাম জানালেন । 

“অহংকারের মল শুদ্ধ কর। যোগী তাকে বললেন । 

“আমাকে এক ধর্মদান করুন ।' বলায় যোগী বললেন, 'বেশ তাই হবে।' 
তাঁকে তিনি 'প্রভাব-সংক্রমণ' উপদেশ দিলেন : 

“প্রোজ্জল চিত্তকে তোমার জান 

শুন্য, অবিরোধ, অন্ুৎপাদ যে চিন্ত 
তার অবিচল ধ্যানে 

জাগবে অববোধ 

লীন হবে ধর্মতায় । 

বুঝতে পারলেন না বলে তিনি আবার জানতে চাইলেন। 

যোগী বললেন, “শক্তিমান তুমি, তোমার অসাধ্য কোনও কাঁজ নেই | জ্যোতি, 

বামু ও প্রজ্ঞা, এই তিনকে আকাশের ব্যাঞ্চিতে তুমি ধারণ কর।-_এই ভাবে 
তাকে ভ্রান্তপথ থেকে ফিরে আসবার উপদেশ দিলেন । 

'যতই কঠিন হোক, এ আমি করব'-এই ভেবে তিনিও উপদেশ গ্রহণ 

করলেন । এইভাবে গ্রাহ বিষয় তাঁর হারিয়ে গেল, গ্রাহকের প্রজ্ঞীও লুপ্ত হলো । 

আকাশের ব্যাণ্চির মতো শৃন্যতাসিদ্ধি তিনি লাভ করলেন । 

মহিপা ক্মগধ ইত্যাদি দেশে তিনশ বছর ধরে অগণ্য ভক্তকে অপরিমেয় 
নিঃস্বভাব ধর্মতার বলিষ্ঠ উপদেশ দান করলেন | শেষে আড়াইশ অন্ুচরসহ 

সশরীরে খসর্পণে চলে গেলেন । 

গুরু গ্মহিপাঁর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 
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*চিন্ত 

*গুরু **অচিস্তর কাহিনী । 

*অচিন্ত অর্থাৎ যার কিছু মনে থাকত না। 

তার দেশ গ্ধনিরুপ, কুলে কাঠুরে ; খুব গরীব । তাই সব সময় ধনসম্পত্বির 
লালসায় সংসারের অন্ত সব চিন্তা ভুলে শুধু টাকা-পয়সার কথাই ভাবতেন। নির্জনে 

গিয়ে সেই চিন্তাই করতে লাগলেন । 

যোগী *কম্বল তাঁর কাছে এলেন, জিজ্ঞাস। করলেন, “তুমি নির্জনে নিংশবে 
নিঃসাড়ে কেন বসে আছ, কী চিন্তা করছ ? 

তিনি বললেন, “যোগী, সংসারে ধনসম্পত্তির চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে 

পারি ন1, টাকার চিন্তা করছি বটে কিন্তু উপায় কী করব জানি না, তাই বসে বসে 
ভাবছি ।' 

যোগী বললেন, “বিষয়-সম্পত্তি অর্জন করবার মন্ত্র আমি জানি, কিন্তু তুমি 

সাধন] করতে পারবে কি? 

“সাধন! করতে ন। পারলে তো৷ আর উপায় নেই, তাই সে মন্ত্র আমাকে দিন । 
যোগী তীকে সম্বর অভিষেক ও অগস্ভীর সম্পন্ন-ক্রমের উপদেশ দিলেন : 

“কামনায় কীই ব। পাবে তুমি? 

বন্ধ্যাপুত্রের মতো কামন। (অলীক ) 
তাই ত্যাগ কর বাসনা-কামনা, 

নিজের দেহকে ভাবে আকাশের স্বভাবের মতো, 

নিজের চিত্তকে আলোকিত কর তারার আলোয় 
_-সেই ধ্যানই কর। | 
তবেই সাক্ষাৎ দর্শন দেবেন বস্থদেব আর 

পূর্ণ হবে তোমাঁর সকল কামন! ৷ 

তিনিও উপদেশ অনুযায়ী ধ্য'ন করতে লাঁগলেন । তখন তাঁর ধনের কল্সন! 
তারার স্বতাঁবের মধ্যে হারিয়ে গেল আর সেই তারাও আকাশের শুন্ততায় বিলীন 
হয়ে গেল। 

আবার এক দিন গুরু তাঁর কাছে এলেন । (গুরুর) প্রশ্নের উত্তরে তিনি 

বললেন, “এখনও কোনও কিছু দেখতে পাচ্ছি না।, 
গুরু উপদেশ দিলেন : 
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আকাশের যেমন স্বভাব 

বিষয়ের রূপকে কি নিয়েছে 

তেমনি করে? 

সকল রং ও রূপ বিমুক্ত করে 

ধ্যান কর কামনার 

আকাশের মহাব্যাপ্তিতে ৷ 

এর অর্থ বুঝতে পারায় তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন । ঞ্গুরু *অচিন্ত 
নামে খ্যাত হলেন । ৰ 

সর্ববন্তর স্বভীবধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে তিনি তিনশ বছর প্রীণীহিত করলেন ; 
তারপর অসংখ্য অনুচরসহ সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু *অচিন্তর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*বন্তহি 

গরু গ্বভহির কাহিনী । 

ক্ষবভহির অর্থ : যিনি জল থেকে দুধ আকর্ষণ করে নিতে পারেন এমন | 

*ধংজুর দেশে রাজকুলের মান্য | রাজার পাখিব সম্পদ ভোগে মত্ত হয়েছিলেন । 

তার কাছে এক স্বপরিশুদ্ধ যোগী এসে আহার ভিক্ষা চাইলেন । তকে প্রচুর 
আহার্য বস্ত দেওয়া হলে। | 

রাজ। শ্রদ্ধাভারে তাঁর কাছে ধর্ম প্রার্থনা করলেন । তিনি বললেন, 

শরদ্ধাই সর্ব ধর্মের মূলে, 
আর সর্বসিদ্ধির মূল হচ্ছেন গুরু । 

এই বলে তকে প্রভাব-সংক্রমণের অভিষেক ও মূল ধমনী, বাঁ ও বিন্দুর এই 
উপদেশ দিলেন : 

উপায়যুক্ত বিশিষ্ট পরকায়ে 

ক্ভগরূপ মণ্ডলে, 

ক্করক্ত মহসিমুদ্রে 

বোধিচিত্তের দুগ্ধ মিশিয়ে নাও । 
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স্থানে এনে তার অভ্যন্তরে 

কর আকর্ষণ- 

পাবে অনন্ত অবাধ সখ 

স্থথ থেকে স্থখে 

তখন ঘটবে উত্তরণ 

এই সখ আর শৃস্ততা যে অভিন্ন_ 
কর সেই ধ্যান।' 

এই উপদেশ অনুশীলন করে বারে বছরে তীর দৃষ্টির মল শুদ্ধ হলো, তিনি 

সিদ্ধিলাভ করলেন। 

ভক্তদের প্রতৃত হিত সাধন করলেন আর এই উপদেশ দিলেন : 
“জল থেকে দুধ আকর্ষণ করে 

যেমন হংসরাজ 

তেমনি করে 

সদৃগ্তরুর উপদেশ বচন ধারায় 

গ্রহণ কর বোৌধিচিত্তের অমৃত 1, 
এই উপদেশ দিয়ে তিনি সশরীরে খসর্পখে গেলেন । 

গুরু গ্বভহির বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

মলিন 

*গ্ডরু *নলিন-এর কাহিনী । 

গ্নলিন ( নলিনী ?) অর্থাৎ *পদ্ের মূল । 
*সালিপুত্র দেশে রাজকুলে জন্ম । কিন্ত অতি দরিদ্র বলে সরোবর থেকে পদ্মের 

মাল সংগ্রহ করে তাঁই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন | 
কোনও এক সময়ে এক যোগীর দেখ! পেয়ে ডাকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন । 

যোগী তাকে সংসারের ছুঃখ কট ও পরিনির্বাণের কথ! বললেন । 

এই সংসারে তীর বিরাগ হওয়াতে তিনি যোগীর কাছে মুক্তির উপায় জানতে 
চাইলেন। 
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“বেশ, তাই দেব ।' বলে যোগী তাঁকে গুহ্য সমাজের অভিষেক ও উপদেশ 

দিলেন : 

“ূর্ধায় কল্পনা কর মহাস্থুখ 

শুচিশুভ্র ইং 

নাভিদেশে জাগ্রত হোক এই অক্ষর 

উজ্জ্লপ্রভা৷ থেকে নিঃসৃত হোক হং 

আনন্দ বিরমানন্দ মহানন্দা 
ক্রমে সহজানন্দ_ 

দুর হবে সংসার ক্লেশ 

গ্রহণ-বর্জনে পাবে মুক্তির মহান্থখ ।' 

_এই উপদেশ দিলেন । 

তিনিও সেইভাবে ধ্যান করলেন । 
পদ্ম যেমন পক্ষকে জন্মালেও পঙ্কিল হয় না তেমনি চতুরানন্দের ধ্যানে 

চারিচক্রকে আশ্রয় কর ।' 
কল্পনা বা আলম্বন এবং সংসাঁরদোষ থেকে বিমুক্ত হয়ে ন বছরে ধ্যানের অর্থ 

'উপলন্ধি করলেন, ভ্রীস্তির সকল মল শুদ্ধ করে মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন । 

*্সালিপুত্রে তিনি অনেক প্রাণীহিত করলেন । 

চাঁর শতাব্দী পরে সাঁড়ে পাঁচশ অন্ুচর নিয়ে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

কণডরু ্নলিনপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

ক্ভুনুকু 
গুরু গভুন্থকুর কাহিনী । 

ঞ্নলেন্দ্র 'দেশের রাজকুলে জন্ম-_স্বভাঁবে সঙ্জন । প্রত্রজ্যিত হয়ে ভিক্ষু হলেন। 

নলেন্দ্রে ( নালন্দা ) তখন রাজ! &দেবফল ( দেবপাল ?) রাজত্ব করছেন। 
তিনি সেই ধর্মসম্প্রদায়ের সাতশ সংঘকে ভদ্রভাবে জীবনধারণের জন্য আহার ও 

পানীয় দান করলেন । সেখানে চতুর্ব্গের মধ্যে মহাঁসাঁংঘিক বর্গের উপাধ্যায়ের প্রায় 
ঘিনশ শি্ভ ছিল। অন্ত সবাঁই অধ্যবসায় সহকারে পঞ্চবিষ্ভা অনুশীলন করত। 
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রাঁজকুলের সেই ভিক্ষু সর্বদা ঘুমিয়ে থাকতেন | পেটে যখন আগুন জলে উঠত তখন 

পাঁচ পাঁচ দ্রোণ মাপের ভাত একবারেই খেয়ে নিতেন । 

রাজা *দেবফল বললেন, “একে ঞ্ভূস্কু বলে জানো 1* তার নাঁম *ভুন্কু বলে 

খ)াত হলো৷ ৷ তিনি শুধুমাত্র ভোজন, শয়ন ও মলমৃত্র ত্যাগ করতেন । 
*নলেন্দ্র ধর্মপীঠের নিয়ম ছিল প্রত্যেকেই এক এক দিন পাল করে শ্রদ্ধাভরে 

সুত্রপাঁঠ করবেন । সেখানকার সবাই *ভুস্থকুর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল । উপাধ্যায় 
তখন বললেন, “তুমি তো স্ত্রপাঠ করতে পারবে না, তাই অগ্ভত্র চলে যাও ।, 

ঞতুন্থুকু বললেন, 'আমি শীল ভঙ্গ করিনি, তাই আমাকে বহিষ্কার করণ উচিত 

নয় । তবে আমার ভাগ্যে বিদ্যার্জন নেই 1 এই বলে তিনি থেকে গেলেন । 
কোন এক সময়ে স্থত্রপাঠের পালা পড়ল ; সংঘ তীঁকে বললেন. “আগামীকাল 

তোমার সুত্রপাঠের পালা ।' 

তিনিও সম্মত হলেন । 

্নলেন্দ্রর সব ভিক্ষুর। ঞ*ভুস্থকুকে পাঠ করতে দেখবেন বলে খুব হাসাহাসি 

করতে লাগলেন । উপাধায় তখন তাকে বললেন, “বিদ্যাশিক্ষ। করার সময় তুমি তা৷ 

না করে আহার নিদ্রায় ব্যাপৃত থেকে বিরুদ্ধ কাজ করেছ । *নলেন্দ্রর. পণ্ডততদের 

সামনে ভুমি পাঠ কোরে? ন1।' 

গভুন্কু তাঁর কথা মানলেন না; বললেন. "আমি সুত্রপাঁঠ করব 

উপাধ্যায় বললেন. 'স্থত্রপাঠ করতে ন| পারলে তোমায় এখান থেকে তাড়িয়ে 

দেওয়া হবে, তার চেয়ে তোমার চুপচাঁপ থাকাই ভালো ?, 

গভুন্থকু বললেন. “আমি জানি 1, 

উপদেশ শুনতে চাঁয় না এমন মান্ষকেই উপাধ্যায় তখন মগ্রণ্রীর মন্ত্র 'অরবচন' (1) 

শিক্ষা দিলেন আর বললেন. “সারা রাত জেগে এই মন্ত্র জপ কর ।' 

কোমরে দড়ি বেঁধে সার রাঁত ধরে তিনি মন্ত্র জপ করলেন । 

আর্য মঞ্জুরী স্বয়ং এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন. 'ক্ভুম্থকুপা, তুমি কী করছ ?' 

তিনি বললেন, 'সকালে আমার মন্ত্রপীঠের পালা পড়েছে, তাঁই আর্য মঞ্ুশ্রীর 

কাছে প্রার্থনা করছি।' 

আর্য বললেন, তুমি কি আমাকে চেনো ? 
“না, চিনতে পারছি না।' 
“আমি মঞ্জুত্ী । 
'ভাহলে আমি ত্রিসম্পন্ন প্রজ্ঞার সিদ্ধি প্রার্থন। করি ।' 
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“তোমাকে আমি কাপ সকালে স্ৃত্রপাঠের বিছ্ভা দিলাম ।' এই আপীর্বানী 

উচ্চারণ করে আর্য মঞ্ুণ্র অরৃস্ত হয়ে গেলেন। 

পরদিন সকালে সংঘারামে গ্তভুস্থকুকে স্বত্রপাঠ করতে দেখবেন বলে রাজা 
এলেন, আর সবাই একে অন্তকে ডাকতে লাগলেন । 

পুষ্পাথ্য ইত্যাদি পৃঞ্জোপকরণ নিয়ে সকলে সেখানে মজ। দেখতে এল | 

কতুন্ুকুপা! সংঘের ভোজন গ্রহণ করে প্রফুল্ল মনে মন্দিরে সিংহাসনের উপরে 

গিয়ে বসলেন | তৎক্ষণাৎ তিনি অসামান্য আলোকপ্রভায় ভর হলেন | তাই 

দেখে সবাই ইতস্তত করতে লাগলেন । 

সম্মুথে এক যবনিকা৷ টেনে তার আড়াঁল থেকে গ্ভুম্বকুপা বললেন, আগে যা 

হয়েছে, এমন ব্যাখ্যান করব কি ?' 

'আগে ষ! হয়নি, এমন ব্যাখ্যান করুন |” এই বলে পগ্ডিতর। পরস্পরের দিকে 

তাকালেন, রাজা আর অন্য লোক সবাই হাঁসতে লাগলেন । 

রাজা বললেন, “আপনার খাবার ধরন, মলমৃত্র ত্যাগ ইত্যাদি সব আচরণই 

অদ্ভুত । আপনি এক অভূতপূর্ব ধর্মদেশনই করুন ।” 
'তাহলে আমি 'চর্যাবতার'-এর দশম পরিচ্ছেদ দেশন করব ।' বলতে বলতে 

তিনি শুন্যে উড়ে গেলেন। 
*নলেন্দ্রর পাঁচশ *পপগ্ডিত, রাজা *দেবফল ( পাঠীন্তরে দেবপাল ), সমবেত 

জনসাধারণের সকলেরই শ্রদ্ধা হলো! । 

ইনি ক্ভুন্থকুপা নন, ইনি একজন পণ্ডিত ।' এই বলে রাজ! ও *পগ্ডিতর। সবাই 

ভার নাম দিলেন *শান্তদেব | রাঁজা পণ্ডিত সকলের অহংকার শান্ত করেছিলেন 

বলে *শান্তদেব নাম হলো। 

*পণ্ডিতরা সকলে সমবেত হয়ে তাঁকে ('বোধিচর্যাবতার*-এর) টাকা রচন। করতে 

অন্থরোধ করায় তাও করলেন, কিন্তু তাঁদের উপাধ্যায় হতে অনুরোধ করায় রাজি 

হলেন ন1। তারপর চীবর, পিগপাত্র ইত্যাদি প্রত্রজ্যার উত্তম উপকরণগুলি মন্দিরে 

ত্রিরত্বের সম্মুখে রেখে উপাব্যায় বা সংঘ কাউকে না জানিয়ে তিনি পাঁলিয়ে 

গেলেন। 

ক্রমে তিনি *ধোকিরি নামে এক নগরে এসে পৌছোলেন, অর্ধ লক্ষ মানুষ 

সেখানে বাস করত | সোনার হাতল দেওয়া]! এক কাঠের তরোয়াল নিয়ে তিনি 

সেখানকার রাজার কাছে গেলেন । রাজাকে বললেন, “আমি আপনার তরোয়াল- 

ধাঁরীর কাজ করব ।' 
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রাঁজা বললেন, “করতে পারে ৷” বলে তাঁকে প্রতিদিন দশ তোল। করে সপোন! 

দিতে লাগলেন | জীবিকার জন্য তিনি বারে? বছর ধরে তরৌয়ীলধারীর কাজ 
করলেন । কিন্তু সারার্থ থেকে বিচ্যুত হলেন ন1। 

শরৎকালে একদিন তরোয়ালধারীর! উম] দেবীর পুজা শুরু করল, তিনিও 
তাদের সঙ্গে পৃজায় বসলেন । তখন তরোয়াল পরিফার করতে হলো! | পরিষ্কার 

করার সময় সহকর্মীর| তার কাঠের তরোয়াল দেখে রাজাকে গিয়ে খবর দিল । 
রাজা! বললেন, “তোমার তরোয়ালটি একবার দেখাও ।' 

'দেখালে আপনাদের সবার অনিষ্ট হবে, তাই দেখানে। ঠিক হবে না। 
ক্ষতি হয় হোক, তবু দেখাও ।” 

“তাহলে এক চোখে অন্তত ঢাকা দিন ।' এই উপদেশ দিয়ে কোষ থেকে অসি 

নিফাশন করা মাত্র যাদের চোখ ঢাঁকা ছিল না৷ তারা সেই তরবারির ছ্যুতি সহ 

করতে পারল না। তাই তারা অন্ধ হয়ে গেল। 

তার! ক্ষমা! প্রীর্থন। করায় তিনি তাদের মার্জনা! করলেন। মুখ থেকে থুথু নিয়ে 
তাদের চোখে লেপে দিতেই তার। চোখ ফিরে পেল । আশ্চর্য হয়ে তারা প্রার্থনা 
জানাল, “দয়! করে আপনি এখানে থাকুন ।' তিনি রাজি হলেন ন1। 

সেথান থেকে তিনি এক পাহাড়ে চলে গেলেন আর সেখানে মায়াশক্তি দিয়ে 

মগহ্ত্যা করতে লাগলেন ৷ তাকে মগমাংস খেতে দেখে একজন রাজাকে গিয়ে 

খবর দিল। 

অন্ুচরদের নিয়ে রাজা সেখানে এলেন | রাজা বললেন, পূর্বে আপনি 

ঞনলেন্দ্র-র রাজা ইত্যাঁদিকে বিনীত করে ধর্মে নীত করেছেন, এখানেও নষ্দৃটি- 
নিরাময়_ইত্যাদি ক্ষমত। প্রদর্শন করেছেন । এমন ক্ষমতা ধার, তিনি কি এইভাবে 

জীবের অনিষ্ট করেন !: 

শীন্তিদেব বললেন, 'আমি তাদের হত্যা করিনি, পালন করছি । এই বলে 

কুটীরের দ্বার খুলে দিলেন আর তখন দেখা গেল সেই প্রামীরা সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে 
গেছে। দেহেও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যায় তার! এত বেড়ে গেল যে পর্বত ও সমভূমি 

ভরে গেল। 

_. রাজা প্রভৃতি সবার রন্ধা হলো । তারপর মৃগগুলি কোথায় চলে গেল, তাদের 
,আঁর কোন চিহ্ন রইল না 

এই দৃশ্ত দেখে রাজা ইত্যাদি ভাগ্যবানরা বুঝলেন : সমস্ত ধর্মই মায়া, ্বপ্নবৎ, 
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আঁদিতেই অসিদ্ধ, নিঃস্বভাব ; তাদের এই উপলব্ধি জাগল; তার! মার্গে প্রবেশ 
করলেন । ( শান্তিদেব ) বললেন : 

হত্যা করেছি যে প্রাধীদের আমি 

আদিতে তারা কোথাও থেকে আসেনি, 

মধ্যেও কোথাও তারা ছিল না। 

তাদের কাউকেই দেখ! গেল না শেষে । 
আদিতেই অসিদ্ধ, অবাস্তব সর্ব ধর্ম 

তাঁই হতই ব! কে হচ্ছে, 
কেই বা হত্যা করছে-_ 

অসিদ্ধ উভয়েই । 

অহো, জীবের প্রতি মহাকরুণায় 

এই বচন দান করেন গ্ভুসুকু ৷ 

_-এই উপদেশ দিলেন । 
তিনি সেই দেশের ঞ্রীজা ইত্যাদি সবাইকে বিনীত করে ধর্মপথে প্রবেশ 

করালেন । তারাও শ্রদ্ধা সহকারে সিদ্ধিলাভ করলেন । 

তারপরে মাত্র এক রাত্রি সাধন! করে ঞ্ভুত্থকুপা মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ 

করলেন । 

তিনি কায়-বাকৃ-চিত্ত এই তিনকে অভিন্ন বলে জানলেন আর ক্ষণধর্ম থেকে 
মুক্তি পেলেন। 

শেষে একশ বছর পরে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গর গ্তুন্ুকুপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*ণ্তরু «ইন্দ্ভৃতির কাহিনী । 

*ওরজন দেশে পাঁচ লক্ষ (1) নগর ছিল । সেখানে ছুজন রাজ! রাঁজত্ব করতেন । 

*সমবোল ইত্যাদি আড়াই লক্ষ (মানুষের ?) নগরে রাজত্ব করতেন রাজ 
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ইন্দ্রভৃতি আর ঞ্লংকাপুরী ইত্যাদি আড়াই লক্ষ (৫) নগরে শাসন করতেন রাজ! 
*্জালেন্দ্র | 

*সমবোল-এর রাজা *ইন্দ্রভূতির ভগ্নীর নাম *লক্ষীংকরা, তাঁর বয়স সাত 
বছর । ঞ্লংকাঁপুরীর রাজ! গ্জালেন্দ্র তার ছেলের সঙ্গে ( লক্ষমীংকরার ) বিবাহের 

প্রস্তাব পাঠালেন । রাঁজ৷ *ইন্দ্রভূতি তাঁর মন্ত্রীদের একত্র করে পরামর্শ করলেন । 

্জালেন্দ্র ধর্ম করে না এইটুকু ছাড়া আর সব এক এই বলায় (কন্যা) দান 
করার সিদ্ধান্ত হলে! । 

'€( লক্ষ্মীংকর। ) ধর্ম করেন এবং ( লংকাপুরীর রাজ! ) ধর্ম করেন না-এই 
পার্থক্য আছে, তা সত্বেও আত্মীয়তা করব ।'_-এই কথা বলে লংকাপুরীর রাজার 
দূতকে ফেরৎ পাঠালেন *ইন্দ্রভূতি । 

পরের বছর সেই রাজপুত্র *সমবোলে এলেন । গলক্্মীংকরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 

দেশে ফেরবার সময় *ইন্দ্রভূতি হাতি-ঘোড়া-সোনা-রুূপো। ও অনেক লোকজন তার 
সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন । 

নিজের দেশে ফেরার পর বাঁব। তাঁকে জিজ্ঞীসা করলেন, “বৌ কোথায় ? 

'ছোট বলে পাঠায়নি 1, 

তা ভালে! ।' বললেন তিনি | 

রাজা *ইন্দ্রভৃতির অনেক রানী ছিলেন আর তাঁর সবাই সর্ব ধর্মেই শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন । তাই (ইন্ত্রভৃতি ) বোন ও রানীদের সঙ্গে গুরু লাবপার কাছে শক্তি ও 

উপদেশ প্রার্থনা করে একনিষ্ঠ সাধনা করলেন । ( ইন্ত্রভূতির ) বোনের ষোলো বছর 

বয়স হলে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য দূত পাঠালেন রাঁজা জালেন্দ্র । তারপরে বোন 

সংসারের সকল বিষয়ে বিমুখ হয়ে সাধন! করেছেন, সিদ্ধিলীভ করে খসর্পণে চলে 

গেছেন এক ঝাড়ুদারের সঙ্গে; একথা বোনের জীবনীতে স্পষ্ট করে বল হয়েছে। 

কন্তা কী আচরণ করে চলে গেছেন, রাজা *জালেন্ত্র দূত পাঠিয়ে তা৷ গইন্তর- 
ভূতিকে জানালেন । 

“আমার বোন সিদ্ধিপ্রার্থ হওয়ায় ভালে। হয়েছে, শুধু নিজের হুখশাস্তি দেখা 
ভালে নয় ।” বললেন *ইন্দ্রভৃতি | 

গইন্দ্রভূতি এই চিন্তা করলেন, 'আমার এই বোনের জন্ম সার্থক হয়েছে । নানা 

দোষে ভরা, তুচ্ছ এই রাজ্য ত্যাগ করে ধর্ম করা আমারও উচিত ।' 
এই চিন্ত। করে নিজের পুত্রকে রাজ্য দান করে তিনি প্রাসাদে বসে সাধন। 

করতে লাগলেন । বারো বছরে তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন । 
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অন্ুচররা কেউ সে কথা৷ জানতে পারল ন]। অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে রাজপুত্র 

তাকে দেখতে এলেন । যেই তারা দরজা খুলতে গেলেন, তখনই শুহ্য থেকে বাণী 
ভেসে এলে। : “দরজা খুলে! না, আমি এখানে আছি।' 

উপরের দিকে তাকিয়ে সবাই তাঁকে শুহ্যে দেখতে পেলেন ও প্রথম ভূমিপ্রাপ্ডের 
আনন্দ পেলেন । ভক্তিতরে প্রণাম করে তার একদিকে মরে গেলেন । 

রাজা সাতদিন শুহ্যে থাকলেন । পুত্র ও অন্ুচরদের গৃঢ় গভীর ধর্ম বিস্তৃত 
করে উপদেশ দিলেন । তারপর সাতশ অনুচর নিয়ে খসর্পণে গেলেন। 

*গুরু *ইন্দ্রভূতির বিবরণ সমাপ্ত॥ ও 

*মেকোপা 

*পুরু *মেকোঁপার কাহিনী । 
্ভংগল দেশের মুদি বংশের লোক। সর্বদা এক যোঁগীকে ভরণপোষণ করতেন । 

যোগী একদিন বললেন, “তুমি কেন আমাকে পূজা কর ?' 

তিনি বললেন, “এই দিয়ে নিশ্চয়ই পরবতী পথের পাথেয় হবে, আর তার 

দরকারও আছে।' 

যোগী বললেন, “পরবর্তী পথের পাঁথেয় আমার কাছে আছে, কিন্তু সিদ্ধিলাভের 

ক্ষমতা তোমার আছে কি? 

হ্যা, আছে।' বলায় যোগী তাকে চক্রসম্বরের অভিষেক ও আশীর্বাদ দিলেন । 
চিত্তের পরিচয় পাওয়ার উপদেশ দিলেন এইভাবে : 

স্বচিত্ত চিন্তামণিতে 

লোকালোকের আভাস জাগে । 

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এই দুইকে 

অপরিবতিত চিত্তে দেখ। 

দ্বৈত ব দ্বিধার বিকল্প আসে কোথা থেকে? 

নিঃস্বভাব দৃষ্টিতে দেখবে সর্ববস্তকে 
অসত্য, অসিদ্ধ বলে। 
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তোমার ভ্রান্ত কামনাই | 
অজ্ঞানের বদ্ধনস্বরূপ বলে জেনো ।” 

এই উপদেশ অনুসারে সেই ব্যক্তি সমস্ত লোক (প্রতীয়মান ) ধর্মকে নিজের 

চিত্তের আলোয় দেখতে পেলেন । চিত্ত যে স্থির, চিত্তের যে গতায়াত দেই, এই 
তত্ব উপলব্ধি করলেন । ছ মাসে তিনি ভ্রান্তির কল্পনা রৌধ করে নিজের চিত্তের গৃঢ় 

অর্থ হুদয়ঙ্গম করলেন । 

তারপর হিংস্র বন্য পশুর মতো শ্মশানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কখনও ব। 
উদ্মাদের মতো আচরণ করে গ্রামে নগরে ঘুরতে লাগলেন । চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
দেখতেন বলে লোকে তার নাম দিল গুরু তীষণদৃষ্ি। 

সবদিকে *মেকোপা নামে খ্যাত হলেন ; তিনি গম্ভীর ধর্মোপদেশ দিয়ে বছ 
ভক্তকে বিনীত করলেন | শেষে চর্যা রচন! করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন তিনি । 

গুরু গ্গমেকোপার বিবরণ সমাঞ্ ॥ 

*কোটলিপা 
ক্রু কোটলিপার কাহিনী । 

ছরামেশ্বর নামে দেশ থেকে চার দিনের পথ-_এমন এক জায়গায় *কোটলিপ' 

তাঁর বসবাসের জন্য কোদাল দিয়ে পাহাড় খুঁড়ছিলেন। 
সিংহলরাজের আমন্ত্রণ সেরে আচার্য *শাস্তিপ। সেই পথে মধ্যদেশে ( মগধে ) 

ফিরছিলেন, তখন তাদের দেখা হলো । 

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কী করছ ? 
*কোটলিপ। আচার্যকে তার শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন আর 

বললেন, “আমি পাহাড় খুঁড়ছি।' 

*শীত্তিপা জিজ্ঞাসা করলেন, “পাহাড় কেন খুঁড়ছ ?' 

তিনি বললেন, “ছুষ্ট রাজ! দেশ নই করে সব মানুষকে দুঃখে রেখেছে । আমি 

তাই এখানে পাহীড় খুঁড়ে থাকার জায়গ। তৈরি করছি। 
*শান্তিপা বললেন, “পাহাড় ধোঁড়ার মন্ত্র ও উপদেশ আমার কাছে আছে, 

তোমার দরকার নেই কি? 
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*কোঁটলিপা বললেন, “দরকার আছে।, 

তার (শান্তিপার ) ক থেকে বাণী উচ্চারিত হলো! : 

“এই ধরনের পরিশ্রমে তোমার 
শরীর হবে শান্ত ব্লাত্ত। 

প্রতিক্রিয়াও হবে তার ক্ষতিকর । 

ভূমিখনন, দান, অসন্ঠের ক্ষতি না করার শীল, 

ছুঃখ সহ্য করার ক্ষান্তি, সেই প্রচেষ্টায় 

একনিষ্ঠতা, আর অবিক্ষেপ ধ্যান 

এই ছটিকে জানাই প্রজ্ঞা । 
এর বিপরীত কাজ আছে ছটি। 
সেগুলি ত্যাগ কর 

আর পাঁলন কর সম্যক ধর্মকর্ম । 

জেনো গুরুকে শ্রদ্ধাই দান, 

স্বসস্ততি রক্ষা! করাই গীল, 
নিজের চিত্বকে সংযত রাখাই ক্ষাস্তি, 

তার সাধনা করাই বীর্য, 
তার থেকে বিচলিত ন] হওয়াই ধ্যান, 

এগুলিকে সাক্ষাৎ জানাই প্রজ্ঞা 

সর্বদ। এই অভ্যাস করতে শেখো 1” 

- গকোটলিকে এই উপদেশ দিলেন । 

“সংক্ষেপে এর অর্থ বলুন।” এই প্রীর্থন। গুনে তিনি বললেন, 'গুরুকে শ্রদ্ধা কর। 

স্থথ-দুঃখ সবই নিজের চিত্ত থেকে উদ্ভূত হয় | নিজের চিত্তের স্বাভাবিক তাৎপর্য 
অভ্যাস কর। 

“নিজের চিত্বকে বিচলিত না করে পাহাড়ের মতো। হও । আর অনিরুদ্ধ জ্ঞানের 

প্রভার কোদাঁলি দিয়ে সেই চিত্তকে খনন কর । 

“খননের ধ্যানে এই ছুই প্রয়াস হবে তোমার বাম ও দক্ষিণ বাছুর মতো।' 
দোঁহীয় তিনি এই ভাব ব্যক্ত করলেন : 

“চিত্ত থেকেই জাত হয় সমস্ত ছঃখ-স্থখ, 
উপদেশ দিয়ে চিত্তরূপ পাহাড় খনন কর। 
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মাটির পাহাঁড় খনন করলে 

জাগবে না মহাস্থখের বৌধ ।' 

এই উপদেশ অনুসারে সাধনা করে বারো বছরে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন; 
অনেক প্রাণীহিত করে শেষে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

*গুরু &কোটলিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*কংপরিপা 

গুরু *কংপরিপার কাহিনী । 

*কংপরিপ! মানে কাঁমার। দেশ *সাঁলিপুত্র | কুলে কামার, বংশের রীতি মেনে 
জীবিকার জঙ্ত সর্বদা কুলকর্ম কামারের কাজ করতেন। 

এক সময় তীর কাঁমারশীলায় এক যোগী এলেন ; জিজ্ঞাঁসা করলেন, “তুমি কী 

কাজ করছ? 
তিনি বললেন, “আমার বংশের যা কাজ, সেই কামারের কাজই করছি।” 

“এই কাজ তুমি স্থুখে করছ তো? 
ন্ুখে আর কী হবে ! কখনও তাঁড়াতাড়ি করতে গিয়ে আগুনের ফুলকি আর 

তাপে পুড়ে যাই। বেঁচে থাকার জন্য দুঃখ সহা করে আছি।' 

যোগী' আহার চাইলেন । কামার দম্পতি ভাবলেন, “আমাদের পুণ্য সামান্ত, 
তবুও এই যোগী নীচু জাতের লোকের হাতে খেতে চাইছেন, এট1 খুব আশ্চর্যের 

ব্যাপার ।' এই ভেবে তীর খুবই আনন্দিত হলেন । 

যোগী বললেন, “তুমি কি ধর্মের কাজ করবে না? 

তীরা বললেন, “আমাদের মতো নীচু জাতের মানুষকে কে উপদেশ দেবে ?' 
'যদি ধর্মে শ্রদ্ধা রেখে সাধন করতে পারো, তাহলে আমি তোমাদের উপদেশ 

দিতে পারি ।' 

তারাও হষ্ চিত্তে প্রণাম ও পুজায় যোগীকে তুষ্ট করে উপদেশ প্রার্থনা 

করলেন। 

অধিষ্ঠান-্সংস্কারের অভিষেক দিয়ে যোগী তাদের আলম্বনের তিনটি মূল 
উপদেশ দিলেন : “তোমার হাপর, কয়লা, আগুন দিয়ে লোহা গলানে| পেটানোর 
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আলঘ্বনকে আধ্যাত্মিক রূপে সম্যক ধ্যান কর । ললন। ও রসনাকে হাপর কর, 

্অবধূতীকে নেহাই কর, বিশুদ্ধ জ্ঞানকে কামার কর । জ্ঞানের অগ্নি প্রজলিত কর, 
বিকল্পকে কয়ল।] কর, তারপর তিন বিষকে লোহা বলে ধরে নিয়ে পেটো৷। তাহলে 

অদ্বিতীয় ধর্মকায়ের মহাকীতির ফল পরিপক হয়ে আসবে 1" |] 
তারপর দোহায় এই উপদেশ দিলেন : 

“তোমার যেমন বাইরের কাজ করার অভ্যাস হয়েছে, 

তেমনি করে কর অভ্যন্তরের কাজ 

গললন। ও *রসনা, দক্ষিণ ও খাম 

এই দুই হাপরে জালো৷ আগুন । 

নেহাঁই কর *অবধৃতীকে 

বিশুদ্ধ বান হোক কামার 

বিকল্পের কাঠকয়ল। দিয়ে 
বিদ্যা-চ্ভানের আগুন জালাও । 

ত্রিবিধ ক্লেশের বিষকে লোহার মতো গলাও, 

উদয় হবে অনাস্রধ ধর্মকায় এরই ফলে ।” 
তিনিও নিজের (কুল)কর্মের সঙ্গে উপমিত করে ধ্যান করলেন | ছখছরে 

মহীমুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন । অগ্যদের অজ্ঞাত থেকে গেল এই ঘটন]। 

তীর চুল্লী থেকে বিনা আয়াসেই নান শিল্পদ্রব্য আপন1 থেকেই তৈরি হতে 

লাগল। 

*সালিপুত্রের সব লোক আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, “আমাদের এই কামার সব 

গ্ুণকর্মে সিদ্ধিলাঁভ করেছেন |” সর্বত্র *গুর *কংপরিপ। নামে খ্যাত হলেন । 

অনেক প্রাণীহিত করে ও অবদান রচনা করে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু *কংপরিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

গ্জালদ্ধর 

গুরু *জালম্ধর-এর কাহিনী । 

*জালম্ধর অর্থে যিনি জাল ধারণ করেন । *নগরথোদথ (নাগরকোট 1) নামের 

এক দেশের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম । 
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সংসারে বিতৃষ্ণ হয়ে তিনি শ্বশাঁনে গিয়ে এক বৃক্ষমূলে বসে রইলেন, প্রজ্ঞার 
সখ তার সেখানে বসেই অনুভূত হলে। | 

শৃন্ত থেকে এক ডাকিনী তাঁকে ডেকে বললেন, “কুলপুত্র, তুমি সত্য অর্থ 
হদয়ঙম কর। 

শুনে তাঁর খুব আনন্দ হলো | বাঁরবার প্রার্থন! করায় জ্ঞান-ডাকিনী তাকে 
সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন আর হেবজ্বের অভিষেক ও সম্পন্নক্রমের উপদেশ দিয়ে 

বললেন : 'ত্রিলোকের বাহ্ ও অভ্যন্তরের সকল প্রাণী ও অপ্রাণীসমূহকে নিজের 
কায়-মন-বাক্যের বারা একত্র কর। 

ধৃতীতে যুক্ত কর ছুই ধমনী । তারপর স্মতি-সংবিত ও বিকল্পকে 
ূ্ধন্য ব্রন্ষার পদে নির্গত কর । 

ৃষ্ট ও শৃগ্যতাকে অভিন্ন রূপে ধ্যান কর। 
বাহ ও অভ্যন্তরের অশেষ ধর্ম, 
সমাবিঃ কর তাদের কায়-বাকৃ-চিত্বের এই তিনে । 

অবধূতীতে নিহিত আছে বাম ও দক্ষিণ 
সবাইকে কর একত্র ব্রহ্মতানুতে । 

সেই শুন্ততাই মহান্থখ | 
বিশুদ্ধ যৌগরস থেকে জাত সেই 

স্থথশৃস্যতার যুগনম্বরূপে সঞ্চারণ কর ।' 

এই বলে ডাকিনী তাঁকে সম্পন্নক্রম উপদেশ দান করলেন । 

তিনিও সেই মতো ধ্যান করে তিন বছরে মহামুদ্রার সিদ্ধি পেলেন । চর্যারচন। 

করে ও অপরিমেয় প্রাণীহিত করে তিনশ অনুচর নিয়ে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 
গুরু ্ জালদ্ধরের বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

গরাছল 

*গ্রু গরাছলের কাহিনী । 

রাহুল অর্থে রাুকে যিনি ধারণ করেন । তাঁর দেশ *কামরূপ, কুলে শূদ্র। 

বার্ধক্যের দরুন শরীরের বন্ধন তার অসহ হয়ে উঠল। আত্মীয়-বন্ধু এবং পুত্র! 
সকলেই তাঁকে অবজ্ঞা করত । পরজন্মের কথা৷ ভেবে তিনি শ্বশানে চলে গেলেন। 



সুর রাছুল ৯৫ 

তাঁর কাছে এক যোগী এলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “শ্বশানে বসে কী 

করছ ? 
'রাছগ্রস্ত হয়েছে আমার যৌবনের চন্দ্র, 

অবহেলা করছে আমার পুত্ররা সবাই 

এর চেয়ে মৃত্যু ভালো, 

সেই ভাবনাতেই, 
বসে আছি এখানে । 

যোগী বললেন : 

“কর্মফল পূর্ণ পরিপক হয়েছে তোমার, 

অতিক্রম করে এসেছো ব্রিধার। (বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য) 

এসেছো মৃত্যুনদীর কূলে ) 
মৃত্যুপথে পাথেয় হবে যে ধর্মের কাঁজ-_ 
করবে সে কাজ?' 

তিনি বললেন, “গুরু, ধর্মের কাজ তো৷ করতে চাই, কিন্তু বৃদ্ধ হয়েছি, নির্ধন 
আমি, কে আমাকে ধর্ম দেবে ? 

তখন গুরুর মুখ থেকে এই বাঁনী উচ্চারিত হলো : 
'জরা স্পর্শ করে না সহজে স্থিত চিত্তকে, 

ক্ষয় নেই শ্রদ্ধারূপ চিত্তধনের, 
ভক্তিভরে যদি সদ্বর্ম সাঁধন করো 

তাহলে অনুগ্রহ পাবে আমার ।' 

এই বলে প্রভাব-সঞ্চারের অভিষেক ও “তিলক উপদেশ" দিলেন ; বললেন, 

'অধৈত-জ্ঞান-রাছ দিয়ে, দমন কর-_ 

গ্রান্-গ্রাহক ধারণাকে । 

ূর্ধন্য মহান্থমগুলে গভীর রসের বিন্দু আর 

সখ-্ত যুগনদ্ধ প্রবাহে 
পরাস্ত কর স্কপ্ধরূপী শক্রকে ; 

লাভ করবে তখন বুদ্ধত্ব গুণ, 
অহো, সে.যে অনিরুদ্ধ, অদ্ভূত।' 

'এই উপদেশ পেয়ে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিও ধ্যান করলেন। 
তখন অদ্বৈত রাছ দৈত কল্পনার চাদ গ্রাস করল। অধৈত, অমৃত ূ র্ধন্য ব্রহ্মার 
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দিয়ে প্রবেশ করায় সর্বশরীর অমৃতপূর্ণ হয়ে উঠল । বার্ধক্য দূর হলে! আর তাঁর দেহ 

ষোলে। বছর বয়সের মতো হলো । 

তিনি মহামুদ্রীর সিদ্ধিলাভ করে *কামরপ প্রভৃতির বহু লৌককে বিনীত করে 

শেষে চর্যারচণ1 করলেন । 

তারপর দশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

ঞ্গুরু রাহুলের বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

ক্ধর্মপ। 

*গুরু ক্ষধর্মপার কাহিনী | 

কধর্মপ। অর্থে যে ধর্ম করে। 
দেশের নাম *বোধিনগর. সেখানকার পণ্ডিত ছিলেন তিনি । ব্যাখ্যার কাজ 

করতেন, সাধনের চেষ্টা! করতেন ন|। 

তারপর এক সময়ে বার্ধক্যে তীর চোখ চলে গেল । তখন তার মনে এই চিন্তা 

এল : “আম গুরুর দর্শন পাবার চেষ্টা না করে ভালে। করিনি ।' ক্ডাঁকিম। তার স্বপ্নে 

ভবিষ্যদ্বাণী করলেন. “আমিই তোমার কল্যাণমিত্র । তিনিও সেই প্রীর্থনাই 

করলেন | ঞ্ডাঁকিম। তাকে দর্শন দিয়ে উপদেশ ও অভিষেক দিলেন 7 ধললেন : 

সমস্ত ধর্মকে পাত্রের রূপে ও সমস্ত বিকল্পকে ঘৃত বলে ভাব । নিজের চিত্তকে 

শলাকা বলে ভাব আর জ্ঞানের আগুন দিয়ে তাকে প্রজলিত করার ধ্যান কর ।" 

“পর্ব অশেষ ধর্মের পাত্রে | 

ঢালো৷ বিকল্পের ঘৃত ৷ 

বিছ্ভার শলাক৷ দিয়ে জালো৷ আগুন 

তখন দেখবে চিত্তকে চিন্তামণির মতো। | 

এই উপদেশে তিনিও বিকল্পকে জ্ঞানের দ্বারা উদ্দীপিত করে সিদ্ধিলাভ 

করলেন । 

মন্ত্র পড়ে যেমন বিষকে দমন কর! হয়, তেমনি করে পাঁচ বছর ধ্যান করে 

বিকল্পকে তিনি জ্ঞানে পরিণত করলেন । তার শরীর আট বছরের বালকের মতো 

হয়ে গেল । এই ঘটনায় সবাই খুব আশ্চ্ম, হয়ে. গেল। 



গুর ধোকরিপা ৯৭ 

তিনি বললেন : 

'হেতুপ্রত্য় তো৷ শূন্য; 
তার সমবায়ে কী করে 
শৃন্যত] ছাড়া আসবে ফল? 

বুদ্ধি ধাদের প্রজ্ঞা আলোকিত 
এইভাবেই তারা উদ্ধমশীল হবেন ।” 

এই উপদেশ দিলেন । 

কথকতার মাধ্যমে অনেক প্রাণীহিত তিনি করলেন; তারপর চর্যা রচনা করে 
থসর্পণে চলে গেলেন । 

*গুরু ক্ধর্মপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*ধোকরিপ। 
গুরু *ধোকরিপার কাহিনী | 

*'ধোঁকরি' অর্থে পাত্রবাহক (অর্থীৎ ভিক্ষুক )। জন্ম *সালিপুত্র নামক দেশে 

শৃত্রকুলে । ূ 
সর্বদ। পাত্র বহন করে ভিক্ষা! চাইতেন, যা পেতেন তিনি পাত্রে রেখে দিতেন। 

এক সময়ে পাত্রে রাখবার মতো কোন উপকরণ তিনি পেলেন না (অর্থাৎ ভিক্ষা 

মিলল ন। )। তখন তিনি এক বুক্ষমূলে গিয়ে বসে রইলেন । এক যোগী এসে তার 
কাছে ভিক্ষা চাইলেন । তিনি বললেন, “আপনাকে ভিক্ষা দেবার মতো! আজ 
আমার কিছুই নেই ।' 

“কিন্ত তোমার কি ধর্মে প্রয়োজন নেই ? 
তিনি বললেন, 'প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু কল্যাণমি্র গুরুর সাক্ষাৎ পাই নি ।' 
তুমি কি সাঁধন। করতে পারবে ? 

স্ট্যা পারব ।' বলে তিনি প্রার্থনা জানালেন । যোগী তীকে হেত্রজ্রের অভিষেক 

দিয়ে উৎপন্ন ও সম্পর্রক্রমের উপদেশ দিলেন : 

“হে *ধোকরিপা, ধর্মধাতুর পাত্রে 
রাখ সংবিদের গ্রব্য 

আর ধ্যান কর অদ্বয়ের ।' 
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তার অর্থ উপলব্ধি করে তিনিও ধ্যান করলেন আর তিন বছরে সিদ্ধিলাভ 

করলেন । 
তখনও তিনি পাত্র নিয়ে ভিক্ষা! চাইতেন বলে লোকের1 বলল, গুরু, আপনি 

কী বহুন করছেন ?' 
'মহাশূন্ততার পাত্র বয়ে 
সংগ্রহ করছি মহীস্থখের ফল। 

এই যে কামনা *ধোকরির 
জানেন ন1 কি তা ভাগ্যবানরা ? 

এই উপদেশ দিয়ে অনেক প্রাণীহিত করলেন । 
অবদান রচনা! করে *ধোকরি এই নামে খ্যাত হলেন । তারপর সশরীরে 

থসর্পখে গেলেন । 

গুরু *ধোকরিপার বিবরণ সমাঞ্ ॥ 

*মেদিনী 
*গুরু *মেদিনীর কাহিনী | 

গ্মেদিনী অর্থে চাঁষী, কুলে শূদ্র । দেশ *সালিপুত্র | খেতে কাঁজ করার সময় তাঁর 
কাছে এক যোগী এলেন । জিজ্ঞীস1 করলেন, “তুমি কী করছ?' 

তিনি বললেন, “আমি খেতের কাজ নিয়েই থাঁকি 1 যোগী বললেন, “এই 
দুর্ঘশীর জন্য তোমার কি ক্ষোভ হয় ন1? ধর্মের কাঁজ করবে তুমি? 

তিনি বললেন, 'কে আমাকে ধর্ম দেবে ?, 

'সাধন1 করবার ক্ষমত। যদি তোমার থাকে, তাহলে আমি দেব ।, 

যা পারব ।' বলায় যোগী তাকে অভিষেক দিলেন । উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রমের 

উপদেশ দিয়ে তাকে ধ্যানে বসালেন। 

কিন্ত খেতে কাজ করার পূর্ব অভ্যাসের বিকল্পের দরুন ধ্যান থেকে বারবার 

বিচ্যুত হচ্ছিলেন। ধ্যান করতে পারছিলেন ন1; তাই গুরুকে সে কথা বললেন । 

গুরু তখন তীর বিকল্পের আলম্বন অনুরূপ উপদেশ দিলেন : 



গুরু পংকজ ৯৯ 

“নিজের বিকল্পকে হাল কর, স্থুখ ও দুঃখের 

অনুভূতিকে কর বলদ । দেহকে ধ্যান কর-_- 

খেতের রূপে । দিনরাত সেই খেতে স্বয়ং 
ধর্মতার স্থখফল উৎপন্ন হচ্ছে-_কর এই ধ্যান ।” 

ধদোহায় বললেন : 

“নিজের বিকল্পকে মনে কর হালের মতো, 

জোড়া বলদ বলে মনে কর 

স্থখ-ছুঃখের অনুভূতিকে, 
বিপাক দেহ অর্থাৎ স্বন্ধভূমিকে 

ক্ষেত্র রূপে নিয়ে-_ 

বপন কর ভালোভাবে ধাতুর বীজ। 

অবিরত মহাস্থখের ফল লাভের জঙ্য 

যত্ববান হও কষিকাঁজে ।, 

এই উপদেশ অহুসারে ধ্যান করলেন *মেদিনীপ|। 
বারো বছরে সংসারের নানা বিকল্প নিরোধ করে তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন । 

সাত তাল গাছের সমান উঠতে শূন্যে উঠে তিনি অবদান রচনা করলেন) *সালিপুক্র 
নগরে অপরিমেয় প্রাণীহিত করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু *মেদিনীপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

গপংকজ 

কগুরু গপংকজ-র কাহিনী | 

কুলে ব্রাহ্মণ, অরলোঁকিত-এর কাছে সিদ্ধি পেয়েছিলেন । সেই ব্রাঙ্মণপুত্রের 
নাম ছিল *পংকজ । তিনি নির্জনে এক *পদ্ম বনে *পন্ম পত্রে জন্ম নিয়েছিলেন । 

সেই *পদ্ম সরোবরের ধারে অবলোকিতেশ্বরের এক মুতি ছিল। গ্পংকজ নিজে 
ক্মহাদেবকে ভক্তি করতেন | তাই সেই মৃতিটিকে গ্মহাদেবের মৃতি ভেবে 
ভক্তিভরে তিনি বারে! বছর ধরে তার পুজা করলেন। সে দেশে পুজার পদ্ধতি 

অন্থসাঁরে দিনে তিন বাঁর তিনি যুতিটির পুজা করতেন আর পুষ্পা্ধ্য নিয়ে নিজের 

মাথায় ঠেকাতেন। 
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কোন এক দময় আচার্য নাগান্দুন সেখানে এলেন আর .সেই মুৃতিটির পুজা 
করলেন। তার দেওয়। পুষ্পার্ধ্য নিজে হাতে নিয়ে মৃতি নাগাভুনের মাথায় দিলেন। 

পংকজ রেগে গিয়ে ভাবলেন, 'বারে। বছর ধরে আমি পুজা! করছি, কিন্তু তা 

নিলেন না, আর ইনি একবারমাত্র করাতেই নিলেন !' 
মৃতি স্বমুখে বললেন, “তোমার চিত্ত অশুদ্ধ, তাই আমাকে দোষ দিও না।” 
*পংকজ-র তখন অনুতাপ হলো, আচার্য নাগান্ুনের চরণ মস্তকে ধারণ করে 

তিনি প্রার্থনা]! জানালেন, “আমাকে আপনার অনুগামী করুন ।' 

তিনিও অভিষেক দিয়ে দর্শন ও চর্যা উভয়কেই আয়ত্ত কর! যায় এমন উপদেশ 

দিলেন : 

“করুণার দ্বারা উৎপন্ন স্থথ 

এবং আদিতেই য। অসিদ্ধ 

এই ছুটিকে এক করে 

অভিন্ভাবে কর সম্যকদর্শন 

আর্ধষের অভিপ্রেত এই-ই ।' 

*্পংকজও তার অর্থ উপলব্ধি করে সাতদিনে সিদ্ধি লীভ করলেন। 

প্রাণীদের করুণার দৃষ্টিতে দেখে তিনি চর্যা উপদেশ ও প্রভৃত হিত সাধন 

করলেন | শেষে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

*গুরু *পংকজ-র বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

গঘণ্টাপা 
গুরু *ঘণ্টাঁপার কাহিনী । 

ঞ্গ্রীনলেন্্র দেশের প্রধান ভিক্ষু, সম্বর নিয়ে শুদ্ধাচার পালন করতেন । পঞ্চবিদ্যায় 

পণ্ডিত তিনি, তার খ্যাতি চতুদিকে ব্যাপ্ত হলো । দেশে দেশে তিনি প্রাণীহিতের 

জন্য গেলেন । 

রাজা *দেবফল : পুণ্যবলের ফলে তাঁর রাজ্যের সমৃদ্ধি ও শক্তি অপরিপীম 
হয়েছিল । নিজের আঠারে। লক্ষ, *কামরিপার (কামরূপ ) নয় লক্ষ, *ভংগলের চার 

লক্ষ, এক সঙ্গে যোগ করলে একঝ্মিশ লক্ষ নগর ( নগরবাসী প্রজা ?)--এই রাজা 
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শাসন করতেন । আচার্য তার রাজ্যের *সালিপুত্র নগরে গিয়ে পি সংগ্রহ করতে 

লাগলেন । সেখানে তিনি একটি বৃক্ষমূলে বাস করতেন। 

রাজ! *দেবফল বন্ধ পুণ্যস্থানে পূজা! দিতেন, তার পৃজ্যগুরুর সংখ্যাও অসংখ্য 

ছিল। 

এক রাতে রানীর পঙ্গে আলোচন1 করতে করতে রাঁজা বললেন, “সর্ব সংক্কারই 
অনিত্য, জাগতিক সর্ববিষয়ই ছুঃসময় | সংসারের ধর্মে কোন সার নেই। যদি 

আমাকে এখন ও ভবিষ্যতে রাজ্যশাসন করতেই হয়, তাহলে আমাদের স্বামীর 
উভয়কেই পরজীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে । আর সেজগ্ যোগ্য ব্যক্তির 

পুজা করা উচিত নয় কি? 

রানী বললেন, “আপনার অগণিত পুজাস্থানে পৃজ্য ধারা আছেন, তাঁদের চেয়ে 
বিশিষ্ট এক আর্য বিনয়ধর গ্রামের প্রান্তে এখানে গাছের কাছে বসে আছেন। 
তিনি পিও, ধর্মবাস ও সামান্য উপ্নকরণে জীবিক] নির্বাহ করেন । তাঁকে আপনি 

চুরাশি ব্যঞ্জন, চর্ধ্যবন্ত চোদ্দ রকমের, আঙরের মদ ইত্যাদি পাঁচ রকমের পানীয় 
নিবেদন করুন| প্রদীপের আলোয় তাঁকে দেখা যাঁবে না, মহারত্বের ছ্যুতিতে 

তাঁকে দেখ! যাবে । রাজ্যের সকল পাথিব প্রাথিত বস্তু তাঁকে সমর্পণ করুন ।” 

রাজা বললেন, 'ভাই হবে ।' 

আচার্যকে আমন্ত্রণ করে আনার জন্য রাজা পরদিন সকালে একদল অনুচর 

পাঠালেন । কিন্তু তাকে আন। গেল ন।। 

রাজ! তখন অনুচরদের নিয়ে সেখানে গেলেন । আচার্ষের সঙ্গে অনেক কথা- 

বার্তা বললেন ও আসার জন্য তাঁকে অনুরোধও জানালেন । 

আচার্য জিজ্ঞীপ। করলেন, 'কেন এখানে এসেছ ?' 

'আচার্ষের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পুঞ্জাস্থানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য 

এসেছি ।' 

আচার্য বললেন, 'রাঁজার রাজ্য পাঁপযুক্ত বলে আমি সেখানে যাঁব না।' 

'বরাবরের মতে না-ই বা থাকলেন, অন্তত একবছরের জন্য থাকুন ।*--এই 
প্রার্থনায়ও রাঁজি হলেন ন]া। 

ক্রমে ছয়মাস, তিনমাস, একমাস, আধমাস এমনকি একদিন থাকবার জন্য 

অনুরোধ করলেও তিনি রাঁজি হলেন না । বললেন, “তুমি পাপী, [ শয়ন, উপবেশন 

আদি ] চার আচরণ যা-ই কর ন| কেন, সে সব কিছুই পাঁপময়, তাই আমি যাঁব 

না1।' 
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চোদ্দদিন ধরে রাঁজা বারবার অনুরোধ করাতেও তিনি রাঁজি হলেন না। 
অন্ুচর-পরিবৃত রাজার মনে তখন ক্রোধের আগুন জলে উঠল । তিনি ঘোষণ। 

করলেন, “এই শ্রমণের বিশুদ্ধ চর্যা নষ্ট করবার ক্ষমতা কার আছে? যার আছে, 

তাকে আমি অর্ধরাজ্য ও এক খন (প্রায় পনের সের ) সোন। দেব ।" | 
চারিদিকে ভালোভাবে প্রচার করতে পারে এমন লোকও পাঠালেন । 

সেই দেশে বারনারীদের প্রধান। ছিলেন এক ধূর্ত নারী । 
“আমি পারব |” তিনি রাজাকে জানালেন । 

“তাহলে সাহস ও ক্ষমত। দিয়ে চেষ্টা কর.ও সফল হও ।' 

সেই বেশ্তার একটি বারে। বছরের মেয়ে ছিল । সে তখনও সংসার ধর্মের বসন 

পরে নি। সেই কন্তা স্থদর্শন1, স্ুচারুগমনা, মধুরবচনা, স্বাস্থ্যবতী, উন্নতযৌবন', 
তাকে দেখলে সুর্যের গতিও অচল হয়ে যাঁয়। 

'একে পাঠিয়ে তাঁকে ব্রহ্ষচর্য থেকে বিচ্যুত করতে পারব ।-_-ভাঁবলেন তিনি । 
সেই মেয়ে আচার্ষের কাছে গিয়ে প্রতিদিন প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে ফিরে 

আসতেন | এই ভাবে দশ দিন করবার পরে আচার্যকে তিনি বললেন, 'আপনাঁকে 
আমি বর্ষাবাসের তিনমাস ভরণ-পৌষণ দেব ।” 

আচার্য রাজি হলেন না। 

এক মাঁস ধরে কন্ত। বারবার বলায় আচার্য শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন । 

দীরিম। (বারনারী) খুশি হয়ে মহীমন্গল উৎসব করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করল : 

“একাশি কামনা 

এই ছলনাময়ীর 

পরিণত হোঁক শতকামনায় ।' 

সেই কন্তা বললেন, “ছলন। করে আমি চাঁরটি দ্বীপকেও বিচলিত করতে পারি, 

এই শ্রমণের কথা আর কী বলব? শুদ্ধচিত্ত যতই তিনি হোন না কেন, তাকে আমি 
ঠিকই বিচলিত করতে পারব ।' এই ভেবে মন্ত্র পড়তে লাগলেন তিনি । 

সেই সময় আচার্য বললেন, “আমাকে যর খাছ দেবে, তাঁরা যেন পুরুষ হয় । 

নারী পাঠাবে না।, 
'তাই হবে।” এই বলে আড়াই মাঁস ধরে চিনির সরব, ভীতের মণ্ড ইত্যাদি 

পুরুষদের দিয়েই পাঠান! হলে! । 
তারপর একদিন সেই প্রধান। বাঁরনারী কুমারীটিকে বহুমূল্য বন্ত্রালংকারে, 

ভূষিত করে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন খাগ্য পানীয় দিয়ে পাঁচশো অনুচরের সঙ্গে 
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পাঠালেন । বলে দিলেন, আচার্য যেখানে ছিলেন সেখানে সব কিছু পৌছে দিয়ে 
অন্ুচররা যেন ফিরে আসে । 

সেই কন্ঠাও মায়ের ধূর্ত কৌশলের কথা মনে রেখে একা ভিতরে গিয়ে বসে 
রইলেন । 

ভিক্ষু ভাবলেন, আগে যে লোক খাবার আনত, সেই আছে। তাই ভেবেই 
তিনি ভিতরে গেলেন আর তখন সেখানে সেই সুসজ্জিত তরুণীকে দেখে জিজ্ঞাসা 

করলেন, 'অন্য লোকটি কোথায় গেল ? 

কতা উত্তর দিলেন. “তাঁদের সময় নেই বলেই আমি এসেছি।” তারপর সেই 
মেয়ে বছুক্ষণ সেখানে থেকে গেলেন। 

“এখন তুমি যাও ।' ভিক্ষু বললেন। 

“আকাশে এখন পাঁচ রঙের মেঘ হয়েছে, বুষ্টি আসবে ।' 

তারপরে 'বুষ্টি নেমেছে, তাই আছি' বলে তিনি আরও অনেকক্ষণ থাকলেন । 

হুর্ঘ ডুবে গেলে সেই কন্তা ললেন, 'পথের সঙ্গী আমার কেউ নেই। বসন-ভূষণের 

জন্য ( চোরের হাতে ) আমার প্রাণ যেতে পারে, তাই থাকব ।' 

“তা ঠিক ।” ভেবে ভিক্ষু শুয়ে পড়লেন । 
'রাতে ভয় পাব ।' বলে কনা ভিক্ষুর কাছে এসে শুয়ে পড়লেন । 

স্থান সান্নিধ্যের মাহাস্ত্যে তাদের উভয়ের দেহ মিলিত হুলো। | সেই মিলনে চার 

প্রকারের সখ জাত হলে। আর সেই পথে তাঁরা এগোলেন । 

পরদিন সকালে মায়ের কাছে আর গেলেন না, কন্যা! সেখানেই থাকলেন । 

দুজনের খাছ ও পানীয়ও কন্তা নিজেই সংগ্রহ করে আনতেন। এই ভাবে এক বছর 
কাটল, তাঁদের এক সন্তানও হলে। | 

রাঁজা সব সময়ই সেই ধারাঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু পরিষ্ষার উত্তর 

পেতেন না। 

এইভাবে তিন বছর কাঁটল | তথন সেই বেশ্তা রাজাকে বললেন, “মহারাজ, 

আপনার আদেশ অনুযায়ী কার্য সিদ্ধ হয়েছে । এখন আনন্দ করুন ।, 

তখন রাঁজ| হুকুম দিলেন, “তহিলে তোমার মেয়েকে তিনদিনের মধ্যে সেই 
ভিক্ষকে নিয়ে আমার কাছে আসতে বল। 

তারপর. রাজ! নিজেই *সালিপুত্রের সব মানুষের সঙ্গে সেই ডিস্কুর কাছে 
চললেন। 
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তখন সেই কণ্ঠাকে ভিক্ষু বললেন, "এখন কি আমরা এখানে থাকব, না? অন্ত 

কোথাও চলে যাব ? 

নারী বললেন, 'মন্দকর্ণের জন্য সবাই আমাদের নিন্দা করবে । তাঁই আমাদের 
দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোই ভালো । 

শিশু ও মদের পাত্র বহন করে স্বামী-স্ত্রী ছজনে চললেন । পথে রাজার সঙ্গে 

দেখা হওয়ায় রাজা হাঁতী থেকে নেমে জিজ্ঞীস। করলেন, “চীবরের মধ্যে কী আছে? 
এই নারী কি তোমার ? 

ভিক্ষু বললেন, “চীবরের মধ্যে শিশু ও ( মদের ) পাত্র আছে । আর এই নারী 

আমার স্ত্রী ।' 

রাজা বললেন, 'আমি যখন আমন্ত্রণ করেছিলাম, তখন তুমি পাপীর কাছে 
আসবে না৷ বলেছিলে । এখন তুমি বৌ-বাচ্চা সবই করেছ। তুমি নিজেই এক 
পাপী।, 

আচার্য বললেন, “আমার দোষ নেই, আমাকে অপবাদ দিও না।' 

রাজ! আবার সেই কথ! বলায় আচার্য শিশু ও পাত্রটি মাটিতে ফেলে দেওয়াতে 
ভূমিদেবী ভয় পেয়ে গেলেন | তাতে মাটি ফেটে জল উঠল । জলের মধ্যে শিশুটি 

বস্ত্র হয়ে ও পাত্রটি ঘণ্টা হয়ে দেখা দিল। ভিক্ষু নিজে (চক্র) সম্বর ও নারী 

বজ্জবরাহী মাতা হয়ে গেলেন । 

রাজ ও অন্ুচরদের সম্মুখে শুন্ভে চক্রসম্বর বস্ত্র ও ঘণ্ট৷ ধারণ করে মাতা-পিতা 

রূপে উভয়ে দেখ! দিলেন । 

রাজা ইত্যাদি সকলে শুস্ভে মুখ তুলে সমস্বরে প্রীর্ঘনা জানালেন, 'আমাদের 
শরণ দিন 1 

তিনি কিন্তু ব্ত্রক্রোধ-সমাধি থেকে উখিত হলেন না। তখন সমবেত সকলের 
ডুবে মরবার মতে! অবস্থা হলো । 

মুহূর্তের মধ্যে,আর্ধ অবলোকিত সেখানে এলেন আর মাটি ফেটে যে জল 
উঠছিল প1 দিয়ে তা আর্যকে দিলেন । রাজ *দেবফল ও তার অনুচরর। সবাই 

নিঃশ্বাস ফেলে বীচলেন । আবার তাঁর! গুরুর কাছে প্রার্থনা করায় তিনি *“ছ*ং 

শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র সব জল অদৃস্ত হয়ে গেল। অন্থুচরদের নিয়ে রাজা ক্ষমা 
প্রীর্ঘন। করলেন। 

আপন] থেকেই পাথর কেটে আর্ধের এক মৃতি গড়ে উঠল । তার পায়ের তলা 
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থেকে একটি ক্ষীণ জলবারা আজও বয়ে চলেছে । রাজা ইত্যাদিকে তিনি উপদেশ 
দিলেন : 

“স্বভাবে এক হয়তো গুধধ আর বিষ 

কিন্তু ফল তার ছুই। 

- তাই তার একটিকে গ্রহণ 
আর অন্টিকে কর৷ হয় বর্জন । 

যদিও স্বভাবে তাঁরা অভিন্ন । 

জানেন এ কথ৷ বিজ্ঞ ধারা 

ত্যাগ করেন না তারা কিছুই, 
শিশু আর মূর্থ যারা 
এ জ্ঞান নেই তাদের 

তাই ঘুরে মরে তার] সংসারের পঞ্চপাঁপে ।' 

ৰাঁজ। ও অন্তর। সবাই নিন্দ বন্ধ করে সমবেত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন । 

তিনি অসংখ্য প্রাণীকে মার্গে স্থিত করলেন । সর্বদিকে খ্যাত হলেন আচীর্য ডিলবুপা 

বা ঘণ্টাপা নামে । 

পূর্ব জন্মে সেই নারী ছবা'র আচার্ষের শীল ভর্দ করেছিলেন, এখন আর একবার 

শীলভঙ্গ করলেন । আচার্য ধর্মতাঁর দ্বৈত স্বভাবের সব বিকল্প দূর করলেন, নিজ 

সন্ততি পরিপক্ক ও শুদ্ধ হলে! | সেই ক্ষমতাবলে আচার্য মার্গে প্রবেশ করলেন। 

সেই পুত্র হলেন স্বয়ং বস্তরপাঁশি। পূর্বের সেবা পরিচর্যা গুণে সেই নারীরও নকল 

মল শুদ্ধ হলো । 

এমন গুণবাঁনদের আচার্য হলেন *ঘণ্টীপা৷ | তীর! উভয়ে ( পত্বীসহ ) সশরীরে 

খসর্পণে গেলেন । 

গুরু *ঘণ্টাপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*সেগিপা 
ক্রু *শেগিপার কাহিনী । 

তার দেশ *ওর্তপুরী, কুলে চণ্ডাল, গুরু গগশবরিপা! | 

অনেক প্রয়াস করেও সামান্ত প্রজ্ঞা লাভ করলেন তিনি । এক দময়ে গুরু 



১৩৬ | চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

*শবরিপা তার কাছে এলেন । তাঁকে হেবজ্তের অভিষেক ও সম্পন্ন ও উৎপন্নক্রমের 

উপদেশ দিয়ে ধ্যানে বসালেন । তিনি কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারলেন ন1। তাই 
গুরুর কাছে প্রার্থন। জানালেন, “যুল সাধন! আমার দ্বার! সম্ভব হবে ন|। শরীর 

ও বচনের শুদ্ধতায় কিছু পুণ্যকাজ আমি করতে পারব ।; 

গুরু তাকে হেরুক বস্তের মন্ত্র জপ করতে শেখালেন আর বললেন, “চব্রিশটি 
মহাতীর্ঘ ভ্রমণ করে সিদ্ধ হও ।" 

তিনিও তাই করলেন । বাঁরে। বছর সাধন! করায় তার মল শুদ্ধ হলে৷ ও 
মহামুদ্রার সিদ্ধি লাভ করলেন । 

অবদান রচনা! করে ও পাঁচ বছরে অনেক প্রাণীহিত করে তিনি সশরীরে 
খসর্পণে গেলেন । 

গুরু &শেগিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

“কি 
গণতরু ঞ্চলুকিপাঁর কাহিনী 

দেশ গ্জঙ্গলপুর, কুলে শুদ্র, গুরু *মৈত্রীপ1। ঘুম-কাঁতুরে ছিলেন বলে খাট্ুনির কাজ 
করতে পারতেন না । একসময়ে সংসারে কটু কথা শ্রনে মনের দুঃখে এক গাছের 

গোঁড়ায় গিয়ে বসে রইলেন | সেখানে এক যোগী এসে জিজ্ঞাস করলেন, “এখানে 

বসে তুমি কী করছ? 
গচলুকি বললেন, “সংসার কর্ম থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি ধর্মসীধনা করতে 

চাই ; কিন্তু ধর্মদেশন করতে পারেন, এমন গুরুর সন্ধীন পাঁই নি । আপনি আমাকে 

ধর্মদীন করুন । তবে ঘুম কমানোর উপায় যদি না বলেন, তাহলে কোন কাজ হবে 

না।' 

যোগী *মৈত্রীপা বললেন, 'অতিনিদ্্া ও সংসারের কর্ম থেকে মুক্ত করবার জন্য 

আশীর্বাদ ও অভিষেক যা আছে, তাই আমি তোমাকে উপদেশ দেব ।” বলে (চক্র) 

সম্বরের অভিষেক দিলেন । 

তারপর অগভীর সম্পন্নক্রমের উপদেশ--( প্রাথমিক পর্যায়ের ) নাড়ী ও বায়ু 
দীক্ষা এইভাবে দিলেন : 
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“এই সমগ্র দুর্ঠ জগৎকে নিজের কায়া-বাকৃ-চিত্ত এই তিনের মধ্যে সংহত কর। 

ললন। এবং রসনাকে মধ্যমা অবধূতীতে প্রবেশ করাও । এইভাবে তোমার দেহের 
*্৯অবধূতীকে সরোবর এবং জ্ঞানকে হংস বলে কল্পনা কর। 

সেই সরোবরের মধ্যে বিচরণশীল হংসকে কল্পনা কর । এতে তোমার ঘুম কমে 
যাবে আর অবধৃতীকে বাুতে প্রবেশ করালে নিধিকল্প হংস জাত হবে ।' 

এই বলে উপদেশ দিলেন । সেইভাঁবে সাধন করে ন বছরে তীর মলশ্তদ্ধ হলো, 
মহীমুদ্রার সিদ্ধি লাভ করলেন তিনি : 

'বাহজগতের ধর্মসমূহ সমাহিত হোক তোমার 
কায়-বাঁকৃ-চিত্তে, 

সমাবিষ্ট আছে তিন ধমনীতে গ্রাহা-গ্রাহক ও অকল্প 

এই দুটিকে সম্মিলিত কর মধ্যমায় 

তারপর তাকে ভাব £ যেন সমুদ্রে 

বিজ্ঞান-হংস আহরণ করে নির্যাস ।' 

এই অবদান উক্তির পরে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

*গুরু গ্চলুকি-র বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

গগারিড় 
গুরু গগরুড়ের কাহিনী । 

গ্গরুড় মানে পাখিমীরা | দেশ *টিন্ুনগর, পাঁখিমারা কুলে জন্ম । 

সব সময় তিনি জাল নিয়ে পাখি শিকার করতেন । এক সময়ে এক যোগী তার 

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কুলপুত্র, তুমি কী করছ? 
পাঁখিশিকারী বললেন, “পূর্ব কর্মফলে পাখিশিকারীর কুলে জন্ম আমার । বীচার, 

তাগিদে হিং হয়ে সর্বদা প্রাণীহত্য1 করতে হয়, এটাই আমার দুঃখ ।, 

যোগী বললেন, 
'কর্ম ও কর্মজাত এই মহাছ্ঃখ । 

ক্রমে বেড়ে হবে ছুঃখপরম্পরা । 

সন্ধর্ম নিত্যপুণ্য, 
কর তার সাধন | 
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তিনি বললেন, গুরু, আমি এক জালধারী, এই পাঁপীর প্রতি আপনার 
মহাকরুণ জাত হয়েছে, আপনার উপদেশ অনুসারে চেষ্টা করলেও কি সিদ্ধি 

হবে না? 

যোগী তাকে প্রভাব-সঞ্চরণ অভিষেক দিলেন এবং তার আলম্বন অনুযায়ী 

একালম্বন উপদেশ দিলেন । 

'সংসারে যত রকম শব আছে তাকে পক্ষীকৃজন বলে ধ্যান কর। পক্ষীকৃজন 
এবং নিজ জ্ঞানের আলম্ন এই দুইকে এক বলে ধ্যান কর ।" 

“চিত্বকে কর ধবনিরহিত 

সুমধুর কৌকিলকৃজন, জেনে! 
তবুও নান৷ শব্ধ হয়ে ওঠে একটি শব্দ; 

সেই শবকে গ্রহণ কর শব্দ বলে 
আর ব্যাপক ধর্মতা-স্বভাবের কর ধ্যান ।, 

ঞ্গরুড়ও সেইভাবে ধ্যান করলেন ॥ সর্ব শবের ধ্বনি ও শূন্ততীয় যে কোন ভেদ 
নেই, এই উপলব্ধি জাগল তার। 

ন বছরে তার চিত্ত মলশ্ুদ্ধ হলো, তিনি মহাযুদ্রীর সিদ্ধিলাভ করলেন । 

অনেক অবদীন-উক্তি করলেন আর একশ বছর তিনি সংসারে থাকলেন । 

অপরিমেয় প্রাণীহিত করে তিনশ অন্ুচর সঙ্গে নিয়ে তিনি সশরীরে খসর্পপে 

গেলেন। 

গুরু গ্গরুড়ের বিবরণ সমাধ ॥ 

গুরু গ্লুচিক-র কাহিনী । 

গলুচিক অর্থে যিনি হাটুর উপরে ভর দিয়ে বসে হঠীৎ লাফিয়ে উঠতে পারেন, 
এমন ব্যক্তি । 

পৃব দিকের *ভংগল দেশের ব্রাহ্মণ | মানুষের জীবনের নশ্বরত্বের কথা জেনে 

ভীর মনে খুব ছুখ হলে! । সংসারের কাজকর্মে তাঁর আর মতি রইল ন1। নির্জন 

জায়গায় গিয়ে ধর্মকর্ম করবেন বলে স্থির করলেন। | 



গুরু নগুণ হং 

কিন্ত উপদেশ দিতে পারেন, এমন কাউকে পেলেন না, তখন উপদেশ দিতে 
পারেন এমন এক গুরুর সন্ধান করবেন, ভাবলেন । 

সেই সময় এক যোগী সেখানে এলেন । খুশি হয়ে তিনি যোঁগীকে প্রণাম করায় 
যোগী জিজ্ঞীসা করলেন, “কেন তুমি আমাকে প্রণাম করছ?  - 

তিনি বললেন, 'সংসার-কর্মে মতি নেই আমার, তাই ধর্মকর্ম করব বলে 

ভেবেছি। কিন্তু উপদেশ দিতে পারেন, এমন গুরু পাই নি। এতদিনে আমি গুরুর 

দর্শন পেয়েছি, আমাকে উপদেশ দান করুন ।'_-এই প্রীর্থন। জানালেন । 

সগ্বরের অভিষেক ও চিত্তোৎপাঁদের উপদেশ তীকে দিলেন 'যোগী | 

যত্ব করে তিনি বাঁরে। বছর ধ্যান করায় উৎপন্নক্রম ও সম্পন্নক্রম চিতোৎপাদের 

এই যুগনন্ধ রূপ উপলব্ধি করলেন । সিদ্ধিলাভ করে তিনি গ্লুচিক বলে খ্যাত, 

হলেন । 

“কোন ভিন্নতা নেই সংসার ও নির্বাগে; 
তবে মোক্ষই মহীস্থখের ; 

কিন্তু ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ যে 

তার পক্ষে পার হওয়াই দুর ।'-_ 
স্বমুখে এই উপদেশ দিলেন, তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

আকাশ থেকে অবদান বিবৃত করতে লাগলেন, তারপর তিনি অবৃশ্ত হয়ে 

গেলেন। 
*গুরু ঞ্লুচিক-র বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

সজগুণ 

কণ্তরু গনগুণ-র কাহিনী | 

গ্নগুণ অর্থে যাঁর গুণ নেই। 

পর্ব দেশে শুদ্রকুলের এক পরিবারে এক ছেলে হলো! | ঘট। করে তার জাতকরণ 
উৎসব কর] হলো । 

ছেলেটি বড় হলেন, কিন্তু নিদ্রা ও আলশ্যের দরুন সংসারের কোন কাজকর্মের 

কথাই চিন্তা করলেন ন!। 

“ভালো-মন্দ কোন কাজেই লাগে না, এরকম ছেলে হওয়ার চেয়ে একট ফল 



১১০ চুরাঁশি সিদ্ধর কাহিনী 

হলেও তো! ভালে ছিল। সেটা বরং পাওয়া যেত ।'--এই বলে সবাই একবাক্যে 

তার নিন্ব1 করতে লাগল | মন খারাপ করে বিজনে গিয়ে রইলেন তিনি । 
এমন সময় এক যোগী তার কাছে এলেন, বললেন, “নগর থেকে পিগড ভিক্ষ! 

করে এনে আমাকে ভোজন দাও ।' 

উত্তর দিলেন তিনি, “আমার সময় নেই ।' বলে মাটি থেকে উঠলেন ন1। 

করুণ। হওয়ায় যোগী তাঁকে ভোজন দিলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, “কী গুণ 

আছে তোমার? 

তিনি বললেন, “যোগী, আমার নাম দেওয়] হয়েছে নগুণ, যথার্থ ই আমার 

কোন গুণ নেই ।* এই বলে মাটিতে শুয়ে শুয়েই খাবার খেলেন তিনি । 

তীঁকে দেখে যোগী বললেন, “তোমার কি মরণে ভয় নেই? 
ভয় হলেই বা] কী উপায় 1, তিনি উত্তর দিলেন । 
“যদি সাধনের ক্ষমতা থাকে, তাহলে উপায় বলতে পারি ।'- যোগী বললেন । 

“যি শুয়ে শুয়ে করা যায়, তবে চেষ্টা করতে পারি ।" 

যোগী তাকে অভিষেক দিয়ে দৃশ্ঠ ও শৃম্যতা এই ছুয়ের যুগনম্ধ ভাবনার উপদেশ 
দিলেন, 

“গ্রাহথ গ্রাহক সিদ্ধ নয় কিছুই 
এ ধারণা নেই প্রাণী সকলের 3 

ছুঃখপীড়িতের প্রতি করুণ! 

তাও আদিতে অদিদ্ধ । 

দৃশ্ঠ আর শূন্যতা যে অভিন্ন 

অন্তর থেকে জাত হোক এই প্রভাস্বরত! , 
তারপর পাগলের মতো। আচরণ করে 

বেগে সঞ্চরণ কর নগরে নগরে ।, 

এই উপদেশ অনুযায়ী তিনি ভিক্ষা চাইবাঁর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা করতেন । তাঁর ফলে 

যুগনস্ধ প্রভাম্বরতার জ্ঞান লীভ করলেন, সিদ্ধিও পেলেন । 
তিনি চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন ৷ লোকে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, “কে 

আপনি? তখন লোকেদের দেখে তিনি কাদতেন। 

“আহা, কী দয়া, কী করুণ। !' এই বলে লোকেও কাদত। 

ভক্তরা ধারা যোগ্যপাত্র ছিলেন তাঁদের তিনি দৃশ্ঠ ও শূন্যতার অভিন্নতার 



গুরু জয়ানন্ন ১১১ 

পথ প্রদর্শন করলেন । তারপর সমুদ্রে যেমন নৌক! ভেঙে যায়, সেইরকম ভরের 
সকল কারণ বিন করলেন । 

00780488৮41 
গুরু গ্নগুণ-র বিবরণ সমাঞ্ ॥ 

গ্জয়ালজ্দ 

*গুরু *্জয়ানন্দের কাহিনী । 

*্তংগল দেশের রাঁজার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন । এক সময়ে সেই ত্রাহ্গণ ধর্মচক্রে 

প্রবেশ করে গুহমন্ত্রে সিদ্ধ হলেন; কিন্ত আশীর্বাদ যে পেলেন এ কথা অন্তর! 

জানতে পারল না। 

তারপর সব সময়ে তিনি অনেক বলি (পাখিদের আহার ) দিতেন । অন্থ মন্ত্রী 
ত] সহ করতে না৷ পেরে রাঁজাকে বলে দিলেন । 

রাঁজ! তাঁকে বন্দী করে লোহার শিকলে বেঁধে রাঁখলেন। 
সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বললেন, 'রাঁজার মুষ্টি পরিমাণ ধনসম্পত্তিও আমি ৮ করি নি, 

আমাকে লৌহ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিন।” 
রাজা কর্ণপাতও করলেন না সে অন্ুনয়ে | 

তারপর বলির সময় পাখিরা এসে আহার ন। পেয়ে রাজার প্রাসাদের উপর 

জড়ো হয়ে আক্রমণ শুরু করল । লৌকের মাথা লক্ষ্য করে তারা আঘাত করতে 

লাগল । 

তখন এক পক্ষী-ভাষা-বিশারদ মানুষ শুনতে পেলেন পাখিরা বলছে, “আমাদের 

পিতৃ-মাতৃতুল্য ব্রাহ্মণকে রাজ কারাঁরুদ্ধ করেছেন ।' 

তিনি গিয়ে রাজাকে এ কথা৷ বলায় রাজা বললেন, “এমন হলে পে সত্যচারণই 

করেছে ।' বলে তার কাছে ক্ষম। চাইলেন) আর পাঁখিরা যেন ফিরে যায় এই 

অনুরোধ করলেন। 

্রাহ্মণ পাখিদের বলাতে তারা ফিরে গেল। এই ঘটনায় মন্ত্রীর প্রতি রাজার 

খুব শ্রদ্ধা হলে! । রা! প্রতিদিন কুড়ি খল (প্রায় সাড়ে সাত মণ ) পরিমাণ ধান 

বলি ইত্যাদি দেবার জন্য (মন্ত্রীকে) দিলেন। 
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তখন থেকে তিনি (মন্ত্রী) গুরু *্জয়ানন্দ নাঁমে প্রসিদ্ধ হলেন। তিনি ম্বমুখে 
উচ্চারণ করলেন £ 

“আমার গুরুর কপায় সহজ জ্ঞান 

পরিণত হয়েছে সম্যক জ্ঞানে, 

করব মন্্রত্ব উত্তম মহাস্থথের ; 
করব না সংসারের দাসত্ব আর । 

্বয়ংদীপ্ত ধর্মতা রাজ 
বিনাশ করবেন গ্রাহৃ-গ্রাহক শক্দ্বয়কে, 

মন নেই আমার সংসারে আর । 
হে অজ্ঞান জীবগণ, 

ওহে, বল সবে 

জয়, জয় | 

শেষে অনেকে প্রাণীহিত করে, সাতশে। বছর পরে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু গ্জয়ানন্দের বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*পচরিপা 
*পগুরু গপচরিপার কাহিনী । 

দেশ *চম্পক, কুলে পিষ্টক-বিক্রেত। | 

এতো গরীব ছিলেন যে গায়ে *কটুল ছাড়া আর তার কোন কাপড় ছিল ন1। 
এক ধনী গৃহস্থের কাঁছ থেকে পিষ্টক নিয়ে বিক্রি করে তাতে যেটুকু লাভ হতো 

তাই দিয়ে জীবিকা চালাতেন তিনি । 

একদিন ঘিয়ে ভাঁজ। একটি পিঠে নিজে তিনি খেতে পেলেন । অর্ধেক খাওয়ার 

পরে আর্য অবলোকিতেশ্বর এক ভিক্ষুর ছন্মবেশে তীর কাছে এলেন । 

তীর শ্রদ্ধ। হওয়ায় নমস্কার করে পিঠের বাঁকি অর্ধেক তিনি আর্যকে দিলেন । 

আর্য বললেন, “এটা তুমি কোথা থেকে পেয়েছ? তিনি সত্য কথাই বললেন । 

“তাহলে আমর! ছুজনে গৃহস্থ ও গুরুর কাজ করব । আমি গৃহস্থকে ধর্মকাজের 

উপদেশ দেব ।' 

সেই ব্যক্তিও মণ্ডল রচন! করে পুষ্পার্ঘ্য ইত্যাদি দিলেন । 
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ছদ্মবেশীও তাঁকে শরণগমন, চিত্বোৎপাদ ইত্যাদির আশীর্বাদ দিলেন যট-অক্ষর 
মন্ত্রেরে উপদেশ দিলেন। তিনিও ভিক্ষাজীবী হয়ে ভক্তিভরে সাধন! করতে 
লাগলেন । 

সেই সময় আগের সেই পিঠের মালিক এসে বলল, “ওর দাম আমাকে দাঁও। 
“আমার কাছে কিছু নেই'_-বলায় সে তীকে ধরে মারতে লাগল। 
তখন তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি একা খাই নি, আচার্য ও আমি দুজনে 

মিলে খেয়েছি, একা আমাকে মারছ কেন ? 

তারপর চারদিক থেকে সেই একই বাক্য ধবনিত-প্রতিধবনিত হতে লাগল দেখে 

তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন । “আমার পিঠে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে চলে 

যাঁও'-বলে তিনিও দেবমন্দিরে গিয়ে নিজের ইষ্টদেবতার কাছে পিঠের দাম 

চাইলেন । একশো৷ তোল! সোনা! পেয়ে তাই নিয়ে আগের গৃহস্থকে পিঠের দা 

দিয়ে দিলেন । 

পূর্বসস্কারের আচরণ তাঁর ষা কিছু ছিল, তাও শুদ্ধ হয়ে গেল। 
“আমার গুরু আর্য যিনি, তিনি ওখানে আছেন? -_- ভেবে *পোতল গিরিতে 

যাবার উদ্যোগ করলেন । মাঝখানে পথে এক কাটাগাছে পায়ে কাট। ফুটে খুব 

ন্ত্রণ। হওয়াতে আর্যকে ম্মরণ করে তিনি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন । 

আর্যও সশরীরে দর্শন দিয়ে বললেন, “আমি তোমার গুরু | তুমি আর কিছুর 
প্রার্থী হয়ো না । ফিরে গিয়ে ভক্তদের নেতৃত্ব কর ।' 

তিনিও উৎফুল্প হয়ে আকাশে উঠে গেলেন এবং তারপর *চম্পকে ফিরে 

গেলেন । এই দেখে সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন ও উপদেশ প্রার্থনা করলেন । 
তিনিও সকলকে দৃশ্ত ও শ্গ্কতার অভিম্নতা বিষয়ে উপদেশ দিলেন । 

সেই সময় থেকে গুরু *পচরিপ! নামে প্রসিদ্ধ হলেন । পরে সশরীরে খসর্পণে 

গেলেন । 
গুরু *পচরিপাঁর বিবরণ সমাধ্ ॥ 

*চস্পকপ। 

গরু গ্চম্পকপার কাহিনী । 

দেশ *চম্পক, ফুলের নামে নীম। সে দেশের রাজপুত্র রাজ্যগ্রহণের উপযুক্ত হলেন 
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তিনি ব্রিসম্পন্ন ছিলেন, ধনৈশ্বর্ষেরও কোন অভাব ছিল না। যৌবনমদে মত্ত হয়ে 
তিনি রাজ্যন্থথে নিমগ্ন হয়ে ছিলেন, পরজন্মের চিন্তা করতেন না । 

রাজ! হয়ে তিনি *চম্পক পুণ্পোগ্ভানে এক চমৎকার ঘর তৈরি করে তার মধ্যে 

থাকলেন, বাঁলিস-তাঁকিয়া ইত্যাদিও *চম্পকের | হ্বর্ণাভ বর্ণ ও স্থগদ্ধের মধ্যে 
এইভাবে বাস করতে লাগলেন । 

এক যোগী তাঁর কাছে পিগু চাইতে এলেন । রাঁজাও পাঁদপ্রক্ষালন, আসন ও 

জলদান করলেন । যোগী রাজাকে ধর্মদেশন করলেন । রাঁজাও সব অনুচরদের নিয়ে 
তাকে পৃজ্য বলে গ্রহণ করলেন । 

একদিন রাজ বললেন, “হে যোগী, আপনি তো দেশ-দেশাস্তরে ঘুরেছেন। 
এমন ফুল আর আমার মতো! রাজা আর দেখেছেন কি?' 

যোগী বললেন, 

চাপা ফুলের গন্ধ চমৎকার । 
তোমার শরীর থেকে জাত অন্য মল 

(সেই সুগন্ধে ) ঢাকা পড়ে যায় 
রাজ্য তোমার অন্ত রাঁজার চেয়ে যদি ব। বিশিষ্ট 

কিন্তু মৃত্যু যখন আসবে 

সে রাজ্য তখন যাবে ন। তোমার সঙ্গে ।' 

এ কথার ( সত্যতা ) নির্ধারণ করে রাজ! দেহের প্রতি আসক্তিতে বিমুখ 

হলেন ; আবার তার কাছে উপদেশ চাইলেন । 
যোগী প্রথমে কর্মফলের উপদেশ দিলেন তারপর অভিষেক দিয়ে উৎপন্ন ও 

সম্পন্নক্রমের মার্গে দীক্ষা দিলেন । 

রাজার বিকল্প ছিল কুস্বম__ ০48 

তথন তার বিকল্পকে কাজে লাগিয়ে সেইমতো৷ উপদেশ দিলেন : 

'দৃ্বস্ত সবই শন 
গুরুর উপদেশের কুহ্মে 
আসীন হোক নিজ চিত্ত ভ্রমর | 

অনাতরব, অমৃত, মধু এই তিনকে 

একই স্বভাব বলে 

সাধনা করলে জাগবে মহাস্ত, 
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একেই ছয় বজ্রধরের আদেশ 

জেনে কর ধ্যান ।'-_ 

এই উপদেশ দিলেন। 

তিনিও দেই উপদেশ অনুসারে বারে। বছর মাধনা করলেন । উপদেশ, 

স্বচিত্তের অবস্থা ও অনুভব এই তিনকে অভিন্ন কল্পন। করে ধ্যান করে রাজ। সিদ্ধ 

হলেন। 

সেই সময় থেকে তিনি *চম্পক নামে খ্যাত হলেন ; রানীদের ও অগণিত 
অন্ুচর সবাইকে ধর্মদেশন করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

গরু গ্চম্পকপার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*ভিক্ষণপা। 
গুরু *ভিক্ষণপার কাহিনী । 

নাম *ভিক্ষণ ব] দ্বিদস্ত পাঠান্তরে ভিক্ষা করে যে। 

সালিপুত্র দেশের শূদ্রকুলের এক ব্যক্তি । তাঁর ধনসম্পত্তি, সমৃদ্ধি শেষ হয়ে 

গেল, তখন তিনি গ্রামে নগরে ভিক্ষা করতে লাগলেন ৷ একসময়ে ভিক্ষা না পেয়ে 

ছুঃখিত মনে এক নির্জন জায়গাঁয় গিয়ে বসে রইলেন। 
সেখানে এক (ভাকিনী) এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানে তুমি কী 

করছ ? 
তিনিও সত্য কথা বললেন । 

কামনা করে য! চাইবে, তা৷ পাবার উপায় আমার কাঁছে আঁছে'-__ভাঁকিনী 
বললেন । 

“তাহলে আমাকে দিন 1, তিনি প্রীর্ঘন। জানালেন । 

“কিন্তু দক্ষিণ। কী দেবে ? বললেন ডাকিনী । (আর কিছু ন1 থাকায় ) উপরে 

নীচে একটি করে দীত রেখে অন্ত সব দীত দান করলেন। 

তার একাগ্রতা ও অকপটচিস্ততা জেনে ডাঁকিনী তাঁকে অভিষেক দিলেন - 
প্রজ্ঞা ও উপায়ের যুগনদ্ধ রূপের উপদেশ । 

তিনিও দাত বছর ধ্যান করে সত্য দর্শন করলেন । অনেক অনাঅব গুণ প্রাপ্ত 
নিজে অবদান রচনা করলেন । 
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ভক্তদের হিতের জন্য গ্রামে ও নগরে থুরে *ভিক্ষণ নামে খ্যাত হলেন। 

তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 
কণতরু *ভিক্ষণপার বিবরণ সমাণ্ড ॥ 

*তেলিপা 
ঞগুর *তেলিপার কাহিনী | 

*সতপুরী দেশে এক তেলি তেল বিক্রি করে জীবিক! নির্বাহ করতেন । তার 

তেল বিক্রির কাজ খুব ভাঁলভাঁবে চলত, ফলে তিনি বৈশ্রবণের ( কুবেরের ) মতো 

ধনী হলেন | সধ কামগুণের এশর্য তিনি ভোগ করতেন । চুরাশি ব্যঞ্জন, বারো 
রকমের থা্য, পাঁচ রকমের পানীয় তিনি পানাহার করতেন । রাজার অজ্ঞাতেই 
তিনি এমনি প্রচুর ধনসম্পদ ভোগ করছিলেন । 

সেই সময় *পণ্ডিত *ভহন নামে একজন সেখানে এলেন । তিনি সংসারের 
দোঁষ ও তার থেকে মুক্তির মন্ত্র গাইছিলেন । তাঁর প্রতি শুদ্ধা হওয়ায় তেলি তার 

কাছে ধর্মপ্রীর্থন। করলেন ও তকে পুজ্যগুরু বলে গ্রহণ করলেন। 
তাঁকে এক সময় তেল তৈরির কাঁজ করতে দেখে ( পণ্ডিত ) বললেন, “কল্প 

কল্লান্ত ধরে তুমি তেল পেষাইএর কাজ করছ বলে তোমার মুক্তি আসছে ন।।' 
“গরু এই ভাবেই যাতে মুক্তি পাই, তার উপায় প্রার্থনা করি'_বললেন। 
তাকে অভিষেক দিয়ে নিমিত্ব-্বতঃ প্রকাশের এই উপদেশ দিলেন, 

“্বকায়রূপী তিল দিয়ে 

পেষণ কর বিকল্পরূপী তেল। 

ঢালে। তাকে চিত্তের পাত্রে, 

দৃশ্ত আর শুন্ভতার শলাক। দিয়ে 
বিদ্যাজ্ঞানের আগুন জবালো 

ত্যাগ করে৷ অবিদ্ভার অন্ধকার 

অন্ুত্তর স্থথের মোক্ষে 

অনাত্রব স্থখে স্থিত হও ।” 

এই উপদেশ অনুসারে সযত্ে সাধন করে তিনি ই'বছরে উৎপন্ন ও সম্পন্ন উভয় 
ক্রমের সিদ্ধি পেলেন। 
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তখন নিজের দেহ থেকে আলো! বিচ্ছুরিত হয়ে তার সবদিক ভরে গেল। এই 
খবর রাজার কাছে গেল। রাজ লোক পাঠালে দেখা গেল তিনি সেইভাবেই বসে 
আছেন। 

“অনাঅব স্বখের চেয়ে এই্ব্যবান রাজার স্থখ বেশি নয়। তার-এই উপদেশে 
সকলের শ্রদ্ধ। আাগল | তিনিও তাঁদের আশ! ও অধ্যাশয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
উপদেশ দিলেন | 

অনেক বছর পরে অন্ুচরদের নিয়ে তিনি সশরীরে খসর্পণে লেন 
ঞগুরু *গতেলিপীর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*কুমোরিপা। 
*গুরু *কুমোরিপার কাহিনী । 

ভোট ভাষায় মাঁটির কাঁজ জানে, কুমোর | *জোমনত্ীী নামে দেশে এক 
কুমোর ছিলেন । বরাবর তিনি মাটির কাজ করে জীবিক। চালাতেন, তার মনে 

তাই খুব দুঃখ ছিল। একদিন এক যোগী তাঁর কাছে এসে পিগু চাইলেন, তিনিও 
পিও দিয়ে বললেন, 

'গুরু, অনেক পরিশ্রম করে আমার এ কাজ আমি করি, কিন্তু তাতে কোন 

লাভ নেই । কোনদিন শেষও হবে না এ কাজ, তাই আমার মনে এতো ছৃঃখ |, 

*কুমৌরকে যোগী বললেন, “হে দানপতি, তুমি কি বুঝতে পারছ ন। ষে 

সংসারী জীবের দুঃখ বিনা স্থখ নেই ! অনন্তকীল ধরে অশেষ ছুঃখ ছাড়া আর কিছু 

নেই, এতে কে না ছুঃখী হবে? 
তাঁর শ্রদ্ধা হওয়াতে সেই গুরুর কাছে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করলেন । 
গুরু বললেন, গ্থ্যা, উপায় আছে।' বলে তাঁকে অভিষেক দিয়ে উৎপন্ন ও 

সম্পন্ন ক্রমের উপদেশ দিলেন দোহায় : 

“অবিদ্ভার মাটি দিয়ে 
দুর কর ক্লেশ-বিকল্পের পংক। 

সংসার চক্রের 

ছটি ফুলকে কুমোর-এর জ্ঞানের 
অগ্নি দিয়ে জালাও ।' 
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বিকল্পের খ্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি এই উপদেশ দিলেন । ত1 হৃদয়জম করে 

ছমাস গকুমোরিপ! সাধনা করলেন । সংসারের ভ্রান্তির মন শুদ্ধ করে সিদ্ধি লাভ 

করে সমাধিস্থ হলেন । 

তখন তাঁর ঘটের চক্র নিজের থেকে ঘুরতে লাগল আর কুস্ত তৈরি হতে 

লাগল । তাই দেখে সেই নগরের মানুষরা তাঁর বিশেষ গুণপ্রা্থির কথা জানতে 
পারল। তিনি *্গুরু *কুমোরিপা নামে খ্যাত হলেন । 

তিনি চর্যা! রচন! করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন। 
গুরু গ্কুমোরিপাঁর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*চর্পরিপা 
গুরু গ্চর্পরিপার কাহিনী । 

*মগধ দেশের অন্তর্ভূক্ত এক জায়গায় এক বিরাট ধনী ছিলেন । জাতিতে 

তিনি গোয়াল । তাঁর এক হাজার মহিষ, ও অগণিত ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদি ছিল। 
বাবার মৃত্যুর পরে তিনি বিরাট আড়ম্বর করে তার সকার করলেন, বিপুল 

আয়োজন করে শ্রাদ্ধশান্তিও করলেন। দেশের সব লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে 

অনেকদিন ধরে প্রচুর ভোজন, দান-দক্ষিণা ইত্যাদি দিলেন । 
একদিন পুরুষর। সবাই গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন ৷ ঘরসংসার দেখাশোনার 

কাজে স্ত্রী রইলেন, তাদের ছেলেটির বয়স তিন বছর, মা ও ছেলে দুজনে থেকে 

গেলেন । 

সে সময় কেউ জানে না *্চর্পরিপা কৌথা৷ থেকে সেখানে এসে ভোজন 
চাইলেন । সেই বোঁটি অকপটে সত্য কথ বললেন । 

ঞ্চর্পরিপা বললেন, “তোমার স্বামী ইত্যাদিরা যদি রাগ করে তাহলে তুমি 
আমার কাছে এসো | আমি এ দিকের বনে আগুন জালিয়ে বসে আছি। রাগ ন৷ 

করলে তুমি এখানেই থাকো আর আমাকে আহার সহ দান কর।” 

তিনিও গুরুর কথা শুনলেন, গুরু নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন । বৌটিও 

ধুশি মনে বসে রইলেন । 

লোকজন সব ফিরে এল । শীশুড়ীও এলেন । রান্নার কিছু অবশিষ্ট পড়ে আছে 

দেখে ত্বার। খুব রেগে গেলেন। সেই বৌটি তখন ত্বার ছেলেকে কোলে নিয়ে 
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যোগীর কাছে পালিয়ে গেলেন । সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে *চর্পরিপ৷ “ভালো” 

বলে মন্ত্জল ছিটিয়ে দেওয়াতে মা! ও ছেলে দুজনেই এক সঙ্গে পাথরের ঘৃতি হয়ে 
গেলেন, তাঁদের আর খান ইত্যাদির প্রয়োজন রইল ন1। 

ঘরে ফিরে এসে স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, “ওরা কোথায়? তাদের কোন খোঁজ 
পেলেন না৷ তিনিও সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে করতে যোগীর কাছে এলেন। 
আর যোগীও তাঁকে সব কথা বললেন। তারপর মন্ত্রপৃত জল ছিটিয়ে দিলেন, 
(স্বামীও ) আগের দুজনের মতোই পাথরের মৃতি হয়ে গেলেন । 

যোগী তাদের তিনজনকে এক সঙ্গে রেখে দিলেন । আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ছু 

একজন আসায় তাদেরও এই রকম করে দিলেন । তারপর পথ হারানো মহ্ষ- 

শাঁবকের মতো একে একে তিনশো! জন এসে পড়লেন। তাদেরও একই দশা 

হলো। 

সেই বৌএর ছেলেটি এক রকম বিশেষ গুণ পেল : তার অণ্ডকোষ থেকে 

খেচরসিদ্ধি, লিঙ্গ থেকে সোনায় পরিণত করার রস, গুহাধার দিয়ে রসায়ন ও চোখ 

থেকে শৃম্যগামী আটজন পিদ্ধ বেরিয়ে এলেন । 
চারিদিকে এইভাবে খ্যাত হওয়ায়, *চম্পকের রাজা গ্মহেল ইত্যাদি বনু 

মানুষ সেখানে দেখতে এলেন । রাজার শ্রদ্ধা হওয়ায় বাবা-মা (ছেলে) তিন 
জনের এক মন্দির তৈরি করলেন, তিনশো! লোকের অগ্ও এক মন্দির নির্মাণ 
করলেন । বছ নামে সেই মন্দিরের খ্যাতি হল। 

সেই মন্দিরের ভিতরে কুবুদ্ধি নিয়ে কোন লোক ঢুকতে পারত ন1। তার! 
এলেই পাথরের যৃতিগুলি তাদের প্রহার ইত্যাদি শুরু করত। 

সেই সাঁধন স্থানের আকর্ষণে এখনও পর্যন্ত বন্ধ যোগী সেথানে থাকেন বলে 
শোনা যায় । সেখানে সাধনা করলে সিদ্ধি লাডও খুব তাড়ীতাঁড়ি হয়। এখানে 

সংসারের লোকরা সিদ্ধ হয়ে জিন মৈত্রেয়-র শাসন পর্যস্ত থাকছেন ও প্রানীহিত 
করছেন । 

*গ্ুরু ঞ্চর্পরিপার বিবরণ সমাধ্ ॥ 
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*মণিভদ্রা | 
গুরু গ্মণিভদ্রা বা যোগিনী গ্বন্থরির কাহিনী । 

্৯অগরচে নাঁমের নগরে এক ধনী গৃহস্থের তেরো৷ বছরের এক মেয়ে ছিল। 
নিজের কুলের রীতি মেনে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ৷ পরে সেই মেয়েটি 

এসে বাব।-মায়ের কাছে ছিলেন । 

ঞণ্ডরু গ্কুকুরিপা এসে সেই মেয়ের কাছে আহার চাইলেন ৷ মেয়ে বললেন, 
“এমন সর্বাঙ্গস্থন্দর হয়ে এইভাবে ভিক্ষা করে বেঁচে আছেন কেন? কাপড়ই বা কে 

সেলাই করে ? নিজের কুল অন্থ্যায়ী গৃহিণী করতে পারেন ন। ? 
গুরুর মুখ থেকে এই বাণী উচ্চারিত হলো, 

সংসারের ভয়ে ভীত আমি, 

সাধন। করছি মুক্তির মহা স্থখের 
যদি এই পুণ্য আশ্রয় 

লাভ করতে ন৷ পারি 

তাহলে পরে কী ভাবেই বা তা মিলবে আমার ! 
এই পুণ্য আধীর মহাঁরত্বে যদি 
আশ্রয় নেয় অশুচি পত্বী । 

তাহলে কামনা-বাসন। দমনে উদয় হবে নান। ছুঃখের, - 
এই জেনেই আমি গৃহসঙ্গিনীর কামন। ছেড়েছি ।” এই বাণী শুনে মেয়েটি দ্ধ! 

ভরে গুরুকে পিগুদান করলেন আর বললেন, “আমাকে এক মুক্তির উপায় দান 

করুন । 

শ্মশানে আমার বাস, তাহলে সেখানে এসো ।” 

সব কাঁজকর্ধ ভুলে রাতে পালিয়ে শ্বশানে গেলেন সেই কন্া | গুরুও তাঁকে 

ঘোগ্য পাত্র বুঝে সম্বরের অভিষেক দিলেন । উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রম যুগনদ্ধের উপদেশ 

দিয়ে সাতদিন সেইভাবে অরণ্যে সাধনা করালেন । 

তারপর তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে গেলে তার। তাকে মারতে লাগলেন, 

গালমদাও করলেন। 

কন্তা বললেন, “এই ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যিনি আমার মা-বাবা নন। 

জাতি ও কুলে শ্রেষ্ঠ হলেও সংসার থেকে পরিত্রাণ পাওয়। যায় না । আমার গুরুর 

শরণ নিয়ে আমি মুক্তির সাধন! করেছি। মারলেও আমি মার্গপথে সবাইকে 
নিয়ে যাব।' 
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এই কথা শুনে কিছুটা শ্রদ্ধা হওয়ায় তীরাও আর কিছু বললেন না । 
তিনিও গুরুর উপদেশ ধ্যান করে সংসারের সব কাজে বিমনা হয়ে এক বছর 

' কাটালেন । তার স্বামী এসে “চল' বলায় স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। তারপর 
সংসারের কাজকর্ম যেভাবে করা দরকার করতে লাগলেন, শরীরে ও বাক্যে সংযত 
ও মধুরভাধিণী হয়ে রইলেন । ক্রমে পরিবার বেড়ে ছুটি ছেলেমেয়ে হলো৷। তারা 
মায়ের মতই ( সর্বণে গুলী ) হলো। “কুলপুত্রের এমনই হওয়া উচিত”__ সকলে এই 

বলে প্রশংসা করতে লাগলেন । গুরুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে এইভাবে বারো 
বছর কেটে গেল । 

একদিন জল আনতে গেলেন তিনি, বাঁড়ি ফেরার পথে গাছে পা আটকে 

গিয়ে কলসি ভেঙ্গে গেল আর তিনিও সেখানে বসে থাকলেন । অর্ধেক দিন কেটে 

গেল, বাড়ি ফিরলেন না । তখন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, তিনি ভাঙ্গ৷ ঘটের 

দিকে তাঁকিয়ে বসে আছেন । কথ। বললেও কিছুই তাঁর কানে ঢুকল না, একই 
ভাবে তাকিয়ে বসে রইলেন | সকলে বলতে লাগল, “একে ভূতে ভর করেছে ।, 
সূর্য তখন অন্ত যাচ্ছে, কম্তা। তখন বলতে লাগলেন, 

“জীব সমূহ অনাদি কালের 

দেহের ঘট ভেঙে গেলে 

ঘরে ফিরে গিয়ে কী হবে? 

আমার ঘট আজ ভেঙে গেছে। 

ফিরব না আর তাই 

সংসারের ঘরে, যাবে। 

আমি মহাস্থথের দ্বারে । 

হে আমার গুরু ; 

আমার কামনার সেই আশ্চর্য মহাস্থথ 

দাও আমায় ।' 

এই বলে তিনি আঁকাঁশে উড়ে গেলেন; তারপর একুশ দিন ধরে *অগরে 

মানুষদের ধর্মদেশন করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 
গরু গ্মণিভদ্রার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 
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*মেখল। 

ঞণ্তরু *মেখলার কাহিনী । 

*্দেবীকোট দেশে এক গৃহস্থের ছুটি কগ্। ছিল আর এক সওদাগরের ছিল ছুই 
ছেলে । তাদের সঙ্গে ছুই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হলে। ৷ 

সে জায়গার সবাই মেয়ে ছুটির নিন্দা করত। মেয়ে ছুটি কিন্ত নিন্দা করার 

মতো কোন কাজ করে নি। নিন্দা শুনে ছোট মেয়ে বললেন, “কোন কারণ নেই, 
তবুও এরকম নিন্দা হচ্ছে । আমাদের অন্ত জায়গায় চলে যাওয়। ভালো । 

ধড় মেয়ে বললেন, “যেখানেই যাই না কেন ভাগ্য যাদের খারাপ তাদের এর 

চেয়ে ভিন্ন কিছু হবে না । তাই এখানে থাকাই ভালো ।, 
এ কথ! বলার সময়ে গুরু &কাহুপা নামে এক যোগী সেখানে এলেন। তার 

সঙ্গে সাতশ যোগী, যোগিনী, অনুচর ছিলেন । স্পর্শ করা যাঁয় না এমন উচু ছাতা 
তাঁদের মাথার উপরে ঘুরছিল, আপনা থেকেই অনাহত ডমরু ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত 

হচ্ছিল । এমনি অগণিত গুণমণ্ডিত হয়ে তিনি সেখানে এলেন । 

সেই মেয়ে ছুটি বললেন, “দেশের লোকে এমন কি স্বামীরাঁও আমাদের দুজনের 
নিন্দা করে | এই গুরুর কাছে উপদেশ নিয়ে আমাদের সাধনা কর। দরকার 1 

আগের কথ৷ বলে তাঁর কাছে তারা উপদেশ প্রার্থন1! করলেন । 
গুরুও সম্মত হয়ে তাঁদের অভিষেক, দর্শন, সাধন, চর্যার যুগনদ্ধ ফল 

বঙ্জবারাহীর রূপে দীক্ষা! দিলেন । তারাও যত্ব করে সাধনা করায় বারে৷ বছরে 
সিদ্ধি লাভ করলেন । তারপর গুরুর কাছে গিয়ে প্রণাম ও অর্চনা করে পূর্বের কথা 

বলে কতজ্ঞত। জানালেন । 

গুরু বললেন, “তোমর1 কে? তোমাদের তো৷ আমি চিনি না।” পূর্বের ঘটন। 
নিবেদন করায় গুরু বললেন, 'তাহলে আমার দক্ষিণ। চাই |, 

“গুরু, আপনি য। চাইবেন, তাই আমর] দেব ।' 

তাহলে তোমাদের দ্ুজদের মস্তক দাঁও'- বললেন গুরু | 

গুরু যা ইচ্ছা! করেন, তাই নিবেদন করব ।” বলে তার! ছজনে নিজের নিজের 

মুখ থেকে তীক্ষ কঠিন জ্ঞান-তরবারি বার করে দেহের শ্রেষ্ঠাংশ মস্তক কেটে দান 
করলেন। 

গাইলেন : 
এুরুর কপায় আমরা ছুজনে 

উৎপন্ন-সম্পন্নের যুগনদ্ধ দিয়ে 



গুরু কনখলা ১২৩ 

ছেদন করেছি সংসার নির্যাণের মাঁয়া-- 
আত্ম-পর এই প্রপঞ্চ মুক্ত হয়েছি 
ধর্মতা ও সংবিত্তির যুগ্মত! দিয়ে ।" 

“আমর! ষে বিকল্পমুক্ত হয়েছি, তার নিদর্শন স্বরূপ আপনাকে অর্পণ করছি'_ 
বলে তার! নিজেদের মাথ! কেটে নৃত্য করতে লাগলেন । 

“হে মহাযৌগিনীঘ্বয়, পরম উত্তম গুণপ্রাপ্থিতে তোমর! পুণ্যবতী হয়েছ । নিজের 
শাস্তি ও সুথকে তুচ্ছ করে তোমরা প্রাণীহিতের জন্য ধর্সাচরণ কর।” *কাহুপার 
এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাটা মাথা! আবার ভুড়ে গেল; কোন ক্ষতচিহও 
রইল না। 

এই অদ্ভূত ঘটনায় সকলে অবাক হয়ে গেল । “ছিত্নমস্তা ছুই বোন” নামে তীর! 
খ্যাত হলেন। ঞ্চকাহুপার চরণ আশ্রয় করে ছজনে মহামুদ্রার সিদ্ধি পেলেন । 

অনেক বৎসর প্রাণীহিত করে ও অবদান উক্তি করে শরীরে খদর্পণে গেলেন। 
জঞষ্ঠা কন্তা। *গুরু *মেখলার বিবরণ সমাপ্ত | 

গকনখল। 

গুরু ঞ্ছকনখলার কাহিনী । 
সিদ্ধ *কাহপ৷ বা কৃষণচার্ষের চরণে শরণ নেওয়াও অনুসরণ করার যে কাহিনী 
আগে বল! হয়েছে সেই ছিন্নমস্তা ছুই বোনের এ ছোট বোন। 

এর জীবনী আগেই বল! হয়েছে । ইনি যৌগিনী *কনখল। নামে খ্যাত। 
গুরু গকনখলার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

কলকল 

*গডরু কলকলপার কাহিনী । 

কলকল বা কোলাহল । *ভিরলির নগরে শুদ্রকুলের এক মানুষ । 
পূর্বজন্মের কর্মদোষে তিনি খুব চেঁচামেচি করতেন, লোকে সেজন্য তাঁকে 

তাড়িয়ে দিল। 



১২৪ চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

মনের দুঃখে তিনি এক শ্মশানে গিয়ে বসে রইলেন ৷ এমন সময়ে এক যোগী 
সেখানে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “শ্মশানে কিসের জন্য তুমি বসে আছ ?' 

তিনিও অকপটে পূর্বের কাহিনী বললেন । 
'তুমি কি সংসারের ছঃখ শোক থেকে মুক্তির উপায় চাও? 
'অবস্ই চাই |” বলে তিনি যোগীকে প্রণাম-পুজ। ইত্যাদি করলেন । 
যোগী তাঁকে গুহাসমাজের অভিষেক দিলেন ও স্বয়ংপ্রভ-মুক্তির উপদেশ দিলেন, 

বললেন : 

“অন্তর বাহিরের সব শব্দই 
অভিম্ন আর এক স্বভাবের 

জেনে কর ধ্যান । 

আর ধ্যান কর আকাশের ব্যাপ্তিতে 

মেঘের গর্জন আর পুষ্পবৃষ্টিকে 

নিজ শব্ধ বলে ।” 

তিনিও খুব যত্ব করে ধ্যান করলেন। অন্যদের ক্রোধজ্ঞাপক শব্দগুলি নিজে 

নিজেই মিলিয়ে গেল। নিজের শব্দও পুষ্পবর্ধণের মধ্যে মিশে গেল। পুম্পের 

কল্পনা! আকাশের শুষ্যতায় মিশে গিয়ে সর্বদিক আলোকিত হয়ে মহামুদ্রার উদয় 
হলে! । 

জ্যোতির্সয়-আত্মমৃক্তি লাভ করে সিদ্ধি পেলেন তিনি | সব দিকে গুরু 

কলকল বা কোলাহলকারী গুরু বলে প্রসিদ্ধ হলেন । 
শেষে ভক্তদের অনেক হিত করে অবদান উক্তি করলেন তিনি । তারপর 

তিনশ অনুচর সঙ্গে নিয়ে থসর্পণে গেলেন । 

কগরু কলকলর বিবরণ সমাঞ্চ ॥ 

*কত্তকি 
গুরু গ্কন্তলিপীর কাহিনী । 

ক্ককন্তলি অর্থে ধিনি কাপড় সেলাই করেন। 
*মণিধর দেশের এক ঝাডুদীরের ছেলে । টাকা পয়সা কিছু ছিল ন৷ বলে 

কাপড় সেলাই করে ভিথারির মতে থাকতেন। 



গুরু কন্তলি ১২৫ 

এক সময় সেলাই করতে করতে ছু*চ হাতে ফুটে রক্ত পড়ল । অসহা যন্ত্রণ৷ সহ্ 
করতে না৷ পেরে একদিকে বসে রইলেন । 

ডাকিনী *বৈতলি এক নারীর রূপ ধারণ করে সেখানে এলেন। “তুমি এখানে 
কী করছ?'-_জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি আগে যা ঘটেছে তা বললেন । ডাকিনী 

বললেন, “তুমি পূর্বজন্মে এর চেয়েও বেশি দুঃখভোগ করেছ, পরজন্মে বার বার এর 
চেয়েও বেশি ছুঃখভোগ করতে হবে । দুঃখের স্বভাব থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে 

পারে না ।' 

প্রার্থন! করে বললেন তিনি, “এর থেকে আমাকে মুক্তির উপায় বলে দিন। 

তুমি কি সে সাধনা করতে পারবে ?--ডাকিনী বললেন। 

“কেন পারব না ।'--বলায় ডাঁকিনী তাঁকে হেবজ্রের অভিষেক দিলেন । 

অপরিমেয় গুরুযোগ ও উৎপক্নক্রমের দীক্ষা দিলেন | সাধনা করতে গিয়ে তিনি 

বুঝতে পারলেন, দজির বিকল্প তার যায় নি। তখন গুরু তার বিকল্প অনুযায়ী 
উপদেশ দিলেন তাকে : 

শূন্যতার আকাশ ঝাড়ু দাও, 

স্বৃতি এবং বিদ্যার স্থতে। দিয়ে 

করুণার ছু"চে বস্ত্র সমূহ সেলাই কর 
এবং এই ভাবন। ব্যাড কর সমগ্র ত্রিলোকের 

জীবের মধ্যে 1 

তিনিও এইভাবে ধ্যান করে সর্ধধর্মের শৃণ্যতা উপলব্ধি করলেন । এবং এই 

জ্ঞান নেই যে প্রাণীদের তাদের প্রতি অপার করুণা জাগল তার । পরিণামে এই 

উভয়ের যুগনদ্ধরূপ মহামুদ্রীর পরমসিদ্ধি লাভ করলেন । সবদিকে *কন্তলিপা নামে 
বিখ্যাত হলেন । 

অনেক প্রাণীহিত করে ও বহু অবদীন-উক্তি করে তিনি সশরীরে থসর্পণে 

গেলেন । 

*গুরু *কন্তলিপার বিবরণ সমাণ ॥ 
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*ধছলিপা 
ঞণ্তর গ্ধহুলিপার কাহিনী । 

*ধেকর দেশে শূত্র কুলের ব্যক্তি । ঘাসের দড়ি পাঁকিয়ে জীবিকার জন্ত বিক্রি 
করতেন । 

এক সময় দড়ি পাকাতে পাঁকাতে হাতে ফোক্ক। পড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণ। হলে। তাঁর 
কাদতে কাদতে তিনি একদিকে গিয়ে বসে রইলেন । 

এক যোগী এসে তাঁকে জিজ্ঞীস1 করলেন, “তোমার কী ক? 

তিনি আগে যা ঘটেছে, বললেন । বচন দিলেন (যোগী) : “তুমি এখন সামান্য 

দুঃখ সহা করতে ন। পেরে কীঁদছ, পরে আরও দুর্গতি হলে কী করবে ? 
“এর থেকে পরিক্রীণের উপায় কী?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন । 

তখন তাঁকে যোগী প্রথমে প্রভাব-সংক্রমণ অভিষেক দিলেন, তারপর বিকল্প- 

মার্গে নীত করবার উপদেশ এইভাবে দিলেন : 

“দৃষ্টি সংক্কারের কুশ 

আর শূন্যের পরিকল্পন। 

প্রথম থেকেই এই ছুটি অসিদ্ধ 
এই আছ্ন্ত অসিদ্ধ স্বভাব 

কিন্তু শক্তিমান _ 

নিরন্তর কর সেই ধ্যান ।” 

এই উপদেশ অনুসারে তিনি পরম ধের্য্ের সঙ্গে বারো বছর ধ্যান করলেন । 

সব কল্পনার অন্তিত্বহীনতা, পরতন্ত্রের প্রতীত্যসমুৎপাদ, পরিনিষ্পন্ন ধর্মতার 
অভিন্ন স্বরূপ-_-এই তিনের প্রত্যক্ষ জ্বীন তিনি লীভ করলেন । পরম সিদ্ধি পেয়ে 

চারিদিকে তার নাম গুরু *ধনুলিপা নামে প্রসিদ্ধ হলো । 

সাতশো বছর ধরে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে তিনি প্রানীহিত করে উপদেশ 

দিলেন; তারপর পাঁচশো অন্ুচরসহ সশরীরে থসর্পণে গেলেন । 

ঞণ্তরু ক্ধন্থলিপার রিবরণ সমাধ ॥ 



গুরু উিলি ১২৭ 

*উধিলি /*্উড়লি 

গরু *উধিলিপার কাহিনী । 
*উধিলি অর্থীৎ যিনি ওড়েন। দেবীকোট নামের দেশে বৈশ্ত কুলের একজন । 

পূর্বের ( জন্মের ) দানের ফলে খুবই ধনী হয়েছিলেন । 

নিজের সুন্দর গৃহের অভ্যন্তরে পঞ্চকামগ্ডণ ও সম্পদে তিনি আসীন ছিলেন । 
এমন সময় আকাশে পাচ রংএর মেঘ জমল, মেধে বিভিন্ন প্রানীর চেহারার মতো! 

আঁকার দেখ! গেল। সেই আকাশে হীঁসদের উড়তে দেখে তিনি ভাবলেন, "আমি 

যদি এরকম উড়তে পারতাম, তাহলে কত আনন্দই না হতো! !, এই ভাবনায় অন্য 
কাজকর্ম ভুলে গেলেন তিনি । 

সেই সময় গুরু কর্ণরিপা এসে পিগু চাইলেন। “যোগীকে পিগুদান নিশ্চয়ই করব, 

কিন্ত আমাকে আকাশে উড়বার ক্ষমতা দিন।* এই প্রার্থন। জানিয়ে যোগীকে 

অপর্যাপ্ত পাঁনভোজন, দান, দক্ষিণ নিবেদন করলেন । 

গুরু বললেন, “আমার কাছে আছে ।” বলে “চার বস্তাসনের' অভিষেক দিলেন 

আর দীক্ষা দেবার সময় এই উক্তি করলেন-_ 
“চব্বিশটি তীর্ঘস্থানে চব্বিশ রকমের ওষুধ আছে, সেখানে গিয়ে প্রত্যেক 

ডাকিনীর মন্ত্র দশ হাঁজার বার জপ করে একটি করে ওষুধ আনো 
“সে কাজ শেষে হলে কী করব ?' 

প্রথমে তামার পাত্রে, তারপর রূপোর পাত্রে তারপর সোনার পাত্রে রাখবে -- 

তাহলে তুমি আকাঁশে বিচরণের ক্ষমতা পাবে ।' 

তিনিও বারে! বছর ধরে সাধনায় ওষুধগুলি সেইভাবে রাখলেন । সেই কাজের 

ফলে আকাশে উড়লেন বলে *্উধিলি নামে সর্বত্র খ্যাত হলেন । অবদান রচনা 

করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 
গুরু উধিলি ( উড়িলি )-র বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

কপাল 

গুরু ্ কপাঁল-র কাহিনী। 

কপাল অর্থে ললাট। গ্রাজপুরী নামের দেশে শূত্রক্ূলের এক শ্রমজীবীর 



১২৮ চুরাঁশি সিদ্বর কাহিনী 

পাঁচটি পুত্র ছিল। পূর্ব কর্মের ( দোষে ) তার স্ত্রী মারা গেলে তার মৃতদেহ শ্শানে 
নিয়ে যাওয়া হলো । তিনি সেখানে বসে কাদতে লাগলেন । 

তারপর ত্বার ছেলেরা সব মরে গেল, লোকেরা এসে তাঁকে সে খবর দিল। 

তাদের সবার মৃতদেহ শ্মশানে এনে তিনি সেখানে বসে বসে কাদতে লাগলেন । 

যোগী কৃষ্ণাচার্য সেখানে এসে জিজ্ঞাস! করলেন, “তুমি এখানে বসে কী করছ ?' 
তিনি বললেন, “যোগী, আমারস্ত্রী ও সব কটি ছেলে হারানোর শোকে আমার 

বুক ফেটে যাচ্ছে, তাই শবগুলির ( মায়! ) ছাড়তে না৷ পেরে এখানে বসে আছি।' 
ত্রিলোকের সকল প্রাণীরই এই স্বভাব, কেবল মাত্র তোমার একার নয়। 

শোক করে কী করবে? তাতে কোন ফল হবে ন1। তাই ধর্মের কাজ কর। সংসারে 

প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুতে তোমার ভয় হয় না? 

তিনি বললেন, 'জন্ম-ৃত্যুর ভয় তে৷ পাই, তার থেকে মুক্তির উপায় যদি থাকে, 

বলুন ।' 

গুরু তাকে হে বজ্রের মগুলে অভিষেক ও উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রমের উপদেশ দিয়ে 

চর্যা-আচরণে প্রবেশ করালেন । ছেলেদের অস্থি দিয়ে ছটি অংলকার তৈরি করে 

ত্বীকে পরালেন । স্ত্রীর মীথা কেটে পাত্র তৈরি করালেন । কপাঁলট? উৎপক্নক্রম ও 

তার শূন্য স্থানটি সম্পন্নক্রম এই উপদেশ দিলেন । 
তিনিও চর্যা আচরণ সাধন করে ন বছরে যুগনন্ধ ( উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রম ) আয়ত্ত 

করলেন । সিদ্ধি লাভ করে ভক্তদের বললেন, 

“কপাল যোগী আমি, 

কপালের মতোই জেনেছি 
সব ধর্মের স্বভাবকে। 

সেই ক্ষমতায় উৎপন্ন চর্যায় 

স্থিত আমি ।, 

এই উপদেশ দিয়ে শুন্ে নৃত্য করতে লাগলেন | লোকের শ্রদ্ধা হলো৷ । গুরু 

কপাল নামে প্রসিদ্ধ হলেন । নিজের অবদীন রচন। করলেন । তারপর পাঁচশ বছর 

ধরে প্রাণীহিত করে শেষে ছশে। অনুচরসহ সশরীরে খসর্পণে গেলেন । 

*গুরু ঞ্কপালপাঁর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 



গরু কিরপল ১২৪ 

*কিরপল 
গণ্তরু *কিরপলের কাহিনী | 

*্গ্রহর নামে নগরে সে রাজ্যের এক রাঁজ। ছিলেন । তাঁর রাজ্য ছিল বন্ুবিস্ূত। 

বিশাল রাজ্য থাকায় তিনি ছিলেন কুবেরের মতো প্রশ্বর্যবান । তাতেও তাঁর কামনা 

পরিতৃপ্ত না হওয়ায় তিনি অন্থ এক রাজার রাজ্য লুঠন করে সেই সম্পদ ভোগ 
করতে লাগলেন । তারপর আর একটি রাজ্য আক্রমণ করলেন। 

সেখানে যারা বাস করত, তাদের মধ্যে যাদের পালাবার ক্ষমৃতা ছিল, তাঁর 
পালিয়ে গেল। মেয়েরা যাঁর পালাতে পারে নি, তাদের জয় করলেন । তাঁদের 

ক্রন্দন ইত্যাদি রাজা শুনলেন । মন্ত্রীকে জিজ্ঞাস! করায় তিনিও এই আক্রমণের 
কাহিনী বললেন । রাজার এতে খুবই ছুঃখ হলো। করুণ। জাত হওয়ায় ভাবলেন, 
'আহা, এদের খুবই শোচনীয় অবস্থা হয়েছে । এদের পতি-পিতা৷ ইত্যাদির সন্ধান 
করে নিজেদের নংসাঁরে বাঁস করতে দাও ।”-.এই আদেশ দিলেন। মন্ত্রীও সেই- 
রকম করলেন। 

নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে রাজা দান করার জন্য বড় একট! ঘণ্টা 

বাজালেন । শেষ হয় না-এমন প্রচুর দান করলেন। তারপর ভাবলেন, “এখন 

ধর্মকাঁজ করা দরকার ।' 
যখন তাই ভাবছেন, তখন এক যোগী এসে রাজার কাছে ভোজন চাইলেন। 

তিনিও পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করলেন | যোগী রাজাকে চার-অপ্রমীণ ইত্যাদি 

ধর্মদেশন করলেন । 
রাজা বললেন, 'এই জীবনে বোঁধিলাভ করতে পারি, এমন উপদেশ দান 

করুন ।' যোগী তাঁকে দম্বরের অভিষেক দিয়ে উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রম উভয়ের ধ্যানে 

প্রবেশ করালেন । 
কিন্তু তার পূর্ব সংস্কারবশে রাজ্য, সেনানী, যুদ্ধ ইত্যাদির বিকল্প (ধ্যানের ) 

পথরোধ করছিল+ তিনি যাতে নিজের এই বিকল্প থেকে মুক্তি পেতে পারেন, 

যোগী তার উপদেশ দিলেন £ 
“ব্রিলৌকের সকল প্রাণীকে ভাব বীর 

সেনানী বলে আর 

আকাশের মতো! ব্যাপ্ত তোমার চিত্ত থেকে 

জাত হচ্ছে অগ্রমেয় বীরদল-_ 



১৩০ _.. চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

এই দুইকে অভিন্ন করে 

দেখো । জয় কর তোমার শত্রদের । 

হে মহারাজ ! তুমি 
সাধনায় লাভ কর এই জয়ের আনন্দ, 
উত্তীর্ঘ হও জীবের সর্বোত্তম শীর্ষে ।” 

(রাঁজাও ) বারে। বছর ধ্যান করে এই সত্যদৃষ্টির জ্ঞান লাঁভ করলেন । তখন 
রাজার নিজের প্রাসাদ জ্যোতিতে পূর্ণ হলো । তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন জেনে 
রাঁনী প্রতৃতিও তীকে পুজা করলেন । 
তিনি এই উপদেশ দিলেন £ 

'অপ্রমেয় চতুর্বের প্রাণীদের প্রতি 

আচরণ কর ভালবাসার-__ 

তাহলে ধবংস হয়ে যাবে মহাক্রোধী বীর, আর 

নিঃশেষ হবে তোমার সকল শক্র।” 

গুরু *কিরপাল নামে খ্যাত হলেন তিনি । অবদান রচনা করে সাতশ বছর 

ধরে প্রানীহিত করলেন । তারপর ছ শ অনুচর নিয়ে তিনি খসর্পণে গেলেন । 

গুরু *কিরপাল-এর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*সকর ( পাঠান্তরে সাগর ) 
গুরু *্সকর-র কাহিনী । 

*কাঞ্চী দেশে *ইন্্রভূতি নামে এক রাজ! ছিলেন । তিনি চার লক্ষ নগর শীসন 

করতেন । এই মহারাজের কোন পুত্র ছিল না; তাই তিনি লৌকিক ও অলৌকিক 
সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতেন ( সন্তানের জন্য )। 

কোন এক সময়ে তার পত্বী সন্তানসম্ভবা হলেন; এই (সংবাদ ) জেনে তার 
খুবই আনন্দ হলে । 

( গর্ভধারণের ) ষষ্ঠ মাসে রানী স্বপ্ন দেখলেন £ 
চন্দ্রকে কাধে ঝুলিয়ে নিয়েছেন সুর্য, 
শোষণ করছেন সাগর, 

শি 



গরু সকর ১৩১ 

ভক্ষণ করছেন হমের, 

পদতলে পিষ্ট করছেন ব্রিলৌক |” 

রাজাকে তার (অর্থ) জিজ্ঞাসা করায় রাজা বললেন, 'আমি জানি না, বুঝতেও 
পারছি না। পৃজ্য পণ্ডিত ব। ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা কর ।' 

অনেক দানপুজা! ইত্যাদি দিয়ে জিজ্ঞাসা করায় তারা লক্ষণ বিচার করে 
বললেন, 'ধর্মরাজ্যধর এক বোধিসত্ব রাজ! জন্ম নেবেন ।' এতে ( ভবিষ্বঘ্বামীতে ) 

সাংসারিক লোক স্থ্খী হবে না বলে তাদের খুশি করবার জন্য বললেন, 
'ক্রিসম্পন্ন একজন এই পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছেন । এতে সবাই খুব খুশি হলে! । 

তারপর ন মাস ব! দশ মাস পূর্ণ হলে! । তখন গুণ ও কর্মে সিদ্ধ এক মহা- 
সরোবরে পদ্মের উপর মধ্যরাতে এক সন্তানের জন্ম হলে।। সেখানে তখন প্রাথিত 

যা কিছু তা বধিত হলে! ৷ এই ঘটনায় সবাই হতচকিত হয়ে বললেন, 'কার এমন 

শর্তি !' অর্থ দিন কেটে গেলে এই শক্তি কার জানতে পেরে তাঁর সন্ভোজাতের 

নামকরণ করলেন 'সরোজকুমার' | তার শক্তিতে লোকে কামগুণের সকল সম্পদে 

সম্পদশালী হলেন | 
এই ছেলেটির জন্মের পরে আরে] ছুটি পুত্রের জন্ম হলে। | পিতামাতার মৃত্যুর 

পরে বড় ছেলেকে রাজ্য দেওয়া হলো | তিনি তা ছোট ভাইকে দিয়ে ভিক্ষু হয়ে 
গেলেন । 

শ্রীধান ( ধান্তকটক ?)-এ ধাঁবার পথে অবলোকিতেশ্বর এক ভিক্ষুর ছদ্মবেশে 

তার সামনে উপস্থিত হলেন । (রাজপুত্র ) চিনতে পারলেন না তাঁকে । তিনি 
(ছম্মবেশী ) ভিক্ষুকে সত্য ঘটনা বললেন । 

'তুমি কি সম্তোগকাঁয়ের দর্শন পেতে চাও ?' ( ছদ্মবেশী ) বললেন । 
'আমার তো৷ উপায় জান। নেই, চাইলেই বা কী করে পাঁব?' 

“শ্রদ্ধা করে যদি আমাকে গুরু বলে মানে, তাহলে উপায় আছে।' 

প্রণাম বন্দনা! ইত্যাদি করে তিনি প্রার্থনা করলেন । (ছম্মবেশী ) তখন 

হ্বেজ্রের দেবসমূহের রূপে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। রাঁজপুত্রকে অভিষেক দিয়ে 
উপদেশ দিলেন । তারপর অনৃষ্ত হয়ে গেলেন । 

শ্রধান-এ এসে রাজপুত্র যখন সাধনা করছেন তখন যোগীর মতে। এক ব্যক্তি 
তাকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কী করছেন ?' ভিক্ষুও তাকে আগের সব 

কথা বললেন। 



১৩২ চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

সেই যোগী বললেন, “তাহলে আমি আপনার সেবা করব। সিদ্ধিলাভ করে 
আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন ।' | 

'ঠিক আছে, বলে তিনি এক শৃষ্ গুহায় গিয়ে বসে রইলেন । 
বারে! বছর ধরে (সরোজ ) সাধনা করতে লাগলেন, আর সেই ব্যক্তিও তার 

পরিচর্যা করতে লাগলেন । এর মধ্যে এক ভয়ানক মন্বস্তর হলো-_অনেক লোক 

মারাও গেল। সেই লোকটি ভাবলেন এ কথ জানতে পেলে গুরুর বিশেষ বিষ্ন 
হবে, তাই সব গোপন করে গুরুর সেবা করে যেতে লাগলেন । প্রতিদিন তিনি 
গুরুকে ভোজন নিবেদন করে তীর উচ্ছিষ্টমাত্র খেতেন । 

একদিন তিনি কোথাও কোন খাবার খুঁজে পেলেন না, শেষে রাজপ্রাসাদে 
গিয়ে এক পাত্র ভাত পেলেন । তা নিয়ে যখন ফিরে আসছেন তখন গুহীয় ঢুকতে 

গিয়ে হৌচট খেয়ে পড়ে গেলেন । সব ভাত পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল । 

'তুমি মদ থেয়েছ না কি? ভিক্ষু জানতে চাইলেন । যোগী বললেন, “মদ 

কোথ] থেকে পাব, অনাহারের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে গেছি ।' 

“খাবার আন নি কেন? পাঁও নি কি? 'আমার গুরুর (সাধনায় ) বাঁধা পড়বে 
বলে এত দিন বলি নি। বারো বছর ধরে মহামন্বত্তর হওয়াঁয় অনেক প্রাণীর মৃত্যু 

হয়েছে। সকলেরই ছূর্দশ। খুবই বেড়েছে" 
আচার্য বললেন, “আমাকে না বলে কোন্ নীতিতে এ কথা গোপন করেছ? 

ছুভিক্ষ যাতে ন1 হয় তার উপায় আমার কাছে আছে।' 

'তাহলে বলুন । 
যে ভাতগুলি পড়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল সেগুলি জড়ো করে জলের ধারে গিয়ে 

বলি ( পুজার্ঘ ) দিলেন। অষ্ট মহানাগকে মন্ত্র, মুদ্রা, সমাধি দ্বারা ক্লিষ্ট করলেন । 

তারা জিজ্ঞাসা করলেন, “কী করতে হবে ? 

'অদুদ্বীপে অনাবৃষ্টি হওয়ায় বহু প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে, সে তোমাদেরই দোষে। 

তাই এখন প্রথম দিন খা বর্ষণ কর, সেইভাবে দ্বিতীয় দিন শম্য ও তারপর তৃতীয় 
দিন বস্ত্র ও শয্যা ও তিন দিন ধরে রত্ববৃষ্টি কর।' সেইভাবে করার পরে তিনি 

বললেন, 'জলবর্ষণ কর।' 

সেই আদেশ পালিত হলে! । প্রাণীর। দুঃখ থেকে মুক্তি পেলে! | তার খ্যাতিতে 
সর্বদিক পূর্ণ হয়ে গেল। 

“এই শক্তি মহাঁচার্য সরোৌজের |” এই বলে সবাই শ্রদ্ধা! জানাতে লাগল । 



গুরু সর্বভক্ষ ১, ১৩৩ 

তারপর রাম" নামে পুর্বের সেই সেবককে অভিষেক ও উপদেশ দিলেন, 
তিনিও লোকসিদ্ধিতে সিদ্ধ হলেন । 

হেবজ্করের উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রমের উপদেশ দিয়ে তিনি (রামকে ) বললেন, 
ধপ্রামীহিত না করে খসর্পণে যেও না। এখন শ্রীপর্বতে গিয়ে এইভাবে সাধন 

কর।” এই উপদেশ দিয়ে গুরু খসর্পণে চলে গেলেন। 
রামও শ্রীপর্বতের কাছের এক রাজার মেয়েকে স্বশক্তিতে আকর্ষণ করে এনে 

তাকে বশীভূত করলেন | ছুজনে রামের মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে শেষে খসর্পণে 
গেলেন। 

কগ্ডরু গ্সকরের ( পাঠীন্তরে সাগর ) বিবরণ সমাণু ॥ 

*জর্বভক্ষ 
গুরু *সর্বভক্ষর কাহিনী । 

*সর্বভক্ষ অর্থাৎ যে সব কিছু খায়। *অভুর (পাঠাত্তরে অভির ) নামে 

নগরের রাজা ছিলেন সিংহচন্ত্র (পাঠান্তরে হরিশন্দ্র )। শৃদ্রকুলের একটি মানুষ 
ছিলেন সেখানে । তাঁর পেটটি ছিল অত্যন্ত বড়, তাই খাবার দেখলেই খেয়ে 

ফেলতেন তিনি । 

এক সময়ে কোন খাছ পেলেন না, তখন খাবারের কথা ভাবতে ভাবতে “কী 

করা যায়” বলে বসে রইলেন । 

এমন সময় শ্রী *সরহপা সেখানে এলেন ) জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি এখানে 

বসে কী করছ? ্ 
তিনি বললেন, “আমার পেটে প্রচণ্ড আগুন জলছে, তাকে শান্ত করার মতে 

খাগ্যবন্ত কিছু নেই। বিশেষ করে আজ কোন খাঁন ন1 পেয়ে মনের দুঃখে এখানে 

বসে আছি।” ০ . 

“পেটের ক্ষুধার জাল। যদি এখন সহা করতে না পার, তাহলে প্রেত হয়ে 

জন্মালে কী করবে ? 
“সে আবার কী রকম !-বললেন তিনি । 

তাহলে দেখ ।,- বলে তাকে প্রেত দেখালেন । 

“এইভাবে জন্মাবার কারণ দয় করে বলুন । 
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কাঁরপ প্রদর্শন করার পরে তিনি বললেন, "গুরু, এই অবস্থা! থেকে পরিক্রাণের 
উপায় প্রার্থন। করি । 

তাকে প্রথমে অভিষেক দিয়ে *্ভূতুকুবৃত্তির উপদেশ দিলেন £ 
শুন্য আকাশের মতো উদর 
কালাগ্লির মতো৷ জঠরের অগ্নিজালা 

দৃপ্ত জগংই খাগ্য-পেয়__ 
আহার করলে ক্ষয় হবে 

সব কিছুই 1 এই ধ্যান করার উপদেশ দিলেন। 

তিনিও শ্রদ্ধাভরে ধ্যান করায় হুর্য-চন্দ্র দুজনে ভীত হয়ে স্থমের পর্বতের 
ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন । সমস্বরে লোকে বলতে লাগল, 'আলো নিভে 

গেছে $ হায়, হায় |, 

ডাকিনীরা সবাই মিলে মহা ব্রাহ্ষণকে অনুনয় করাতে তিনি সেথানে এলেন। 
“এখন সবাইকে খেয়ে ফেলেছ, আর কিছু নেই এই ধ্যান কর।, 

দেই ভাবে করায় প্রতীতি আর শূশ্তাঁর যুগল স্থিতির অভিন্নতা উপলন্ধি 
করলেন। সিদ্ধিলাভ করায় সুর্য চন্দ্র আবাঁর উদ্দিত হলো, সব মানুষ তাই উৎফুল্ল 
হয়ে উঠল। 

সেখানে পঞ্চাশ বছরে দিদ্ধিলাভ করে অবদান রচনা করলেন । ই শ বছর 

প্রাণীহিত করে এক হাজার অনুচর নিয়ে খসর্পণে গেলেন। 

*ণ্ডরু *সর্বভক্ষর বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

গমাথাবোধি 

ঞণ্তরু গনাগবোধির কাহিনী । 

আর্য নাগাজু'ন তখন *ন্ুবর্ণ ( পুবণ ?) বিহারে ছিলেন । পশ্চিম ভারতের 
এক ত্রাঙ্ধণ-- অথচ চোর--তখন সেখাঁনে এসেছিলেন । দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে 
পেলেন তিনি, নাগীন্ভু'ন একটি স্বর্পাত্র থেকে প্রচুর ভোজন করছেন। তাই দেখে 
সেই পাত্রটি চুরি করবার ইচ্ছা হলো তাঁর । 

গুরু মনে মনে তা জেনে স্বর্ণপাত্রটি তার সামনে ফেলে দিলেন । 



.গ্তরু নাগবোবি ১৩৫ 

চোর ভাবলেন, “আমি চুরি করতে চেয়েছিলাম, চুরি করতে হলে! ন1। কিন্তু 
এটা আমার সামনে কেন ফেলে দিলেন ? 

গুরু বললেন, 'আমি নাগাঁভুন | পরের হিতের অস্কই আমার এই সব ধনরত্ব। 
চুরি কোরো না, থাগ্ঘপানীয় যা চাও, তাই নাও । এই লব খেয়ে এখানে থাকো। 
যাওয়ার সময় যা চাও, সঙ্গে তাই দেবে11” 

গুরুর আচরণে শ্রন্ধা হওয়াতে চোঁর ধর্ম প্রার্থনা করলেন। নাগাভুন তাঁকে 

গুহসমাজের অভিষেক দিয়ে প্রলোভন যেন আপন থেকেই চলে যাঁয় এমন উপদেশ 
দিলেন : 

“য1 তুমি কামন1 কর সে সব কিছু 

মাথার উপরে বিশাল শৃঙ্গ বলে 

কল্পনা কর। 

রত্বের কোন অন্তনিহিত স্বভাব নেই, 
এক মনে ধ্যান কর তার উজ্জ্বল রশ্মি 1, 

এই উপদেশ দীন করে, রত্ব দান পূর্ণ করলেন গৃহটি আর সেখানে তাকে রেখে 

দিলেন । তিনিও খুব খুশি হয়ে এই উপদেশ ধ্যান করতে লাগলেন । 

বারে। বছরে শৃঙ্গ বড় হওয়াতে নড়তে চড়তে অন্থবিধা হতে লাগল; সেজন্য 
তাঁরা মনে ছুঃখ হলো । সেই সময় গুরু সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরীর 

ভালো তো? 

'স্থুখে নেই” এ কথ বলাঁয় গুরুও কারণ জেনে উপদেশ দিলেন ঃ 

“তোমার বিকল্প শৃঙ্গ, 

যা তুমি করেছো ধ্যান, 

যা বাঁধা হয়ে দীড়িয়েছে 

তোমার সকল স্বখের 

তোমার নিজের প্রলোভন আছে 

বলেই (তা ঘটছে )। 

দুঃখী সর্বপ্রামী। 

সত্তা বলে আসলে কিছু নেই, 
আকাশের মেঘের মতোই তার আবির্ভাব (ক্ষণস্থায়ী )। 
উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধ এই তিন 

কোনট! যে কার ক্ষতি বা ভালো করছে-- 
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এই ভাবে চিত্ত যার শুদ্ধ 
তাঁর কিসেই বা হিত কিসেই ব। ক্ষতি ! 

আদিতেই অসিদ্ধ সব আর 
গ্রাহ-গ্রাহক আপন ম্বভাবেই শৃন্ট।' 

এই উপদেশ দিয়ে তিনি জানালেন শৃন্ততাই সকল বন্তর প্রকৃত স্বভাব । 
তাকে ছমাঁস সমাধিস্থ রেখে সংসার ও নির্বাণের অভিষ্গতা উপলব্ধি করিয়ে 

সিদ্ধিলাভ করালেন । 

নাগবোধি নামে খ্যাত হলেন তিনি । গুরুর উত্তম শিষ্য বলে মনোনীত 
হুলেন। 

প্রানীহিতের জন্য তিনি অষ্টসিদ্ধি লাভ করলেন। “পাতালগমন, খড়া, দমন, 

হিত দাধন, গুটিকা, অঞ্রন, দ্রুতগমন, রসাঁয়ন,-:এই আটটির যেটি ইচ্ছ। করা 
যাবে, তাতেই সিদ্ধি হবে তার'--গুর এই বললেন আর “এইভাবে মৈত্রেয়-র 

শাসন অবধি শ্রীপর্বতে থেকে প্রাণীহিত কর' এই আদেশ দিয়ে রেখে দিলেন তাঁকে । 

তিনিও এই ভাবে কুড়ি হাঁজার বছর ছিলেন, বল! হয় । 
*গুরু গনাগবোধির বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*্দারিকপা 
*ণ্তরু গ্দারিকপাঁর কাহিনী । 

গসালিপুত্র নামের দেশে *ইন্্রপাল নামে এক রাজা বাস করতেন। তিনি 
একদিন মৃগয়ায় গিয়েছিলেন । মধ্যা্থে হৃূর্যের তাঁপ বেড়ে উঠলে তিনি যখন ফিরে 
যাচ্ছিলেন তখন হাটে যাঁরা এসেছিল তার) সবাই রাজাকে সম্মান জানাতে 

লাগল। 
গুলুইপা সেখানে ছিলেন । রাঁজা তাকে দেখে বললেন, “আপনার মতো মান্য, 

দেখতে এত সুন্দর, এমন সুন্দর মুখশ্রীযুক্ত _মাছের অস্ত্রের মতে। নোংরা জিনিস 

আপনি খাবেন না। আহার্য যা আপনার দরকার আমি দেব, অন্য কিছু দরকার 
থাকলে তাও দেব, রাজ্যের প্রয়োজন হলেও দেব । 

.£ শ্বৃত্যু ও জরার হাত থেকে বাচবার উপায় যদি থাকে, তাহলে তাই আমার 
চাই” বললেন গলুইপা। 
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রাজ বললেন, “তাহলে আমার রাজ্য ও রাজকগ্াকে দান করি ।' 

“আমার প্রয়োজন নেই ।" লুইপা। উত্তর দিলেন । 
“কেন প্রয়োজন নেই' ?-_রাঁজা জিজ্ঞাসা করলেন। 
'রাঁজ্যে সন্তোষ সামান্যই কিন্ত তার শাস্তি বা যন্ত্রণা অনেক বেশি তাই আমি 

ত্যাগ করেছি।” 

তাই শুনে রাজ! *ইন্ত্রপালেরও রাজ্যে বিরাগ হলো! | তাঁর এক ত্রাহ্ষণ মন্ত্রী 
ছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, “আমি এই সংসারে আর কতদিন রাজমুকুট ধারণ 

করব? যথেষ্ট অল্নবস্ত্রের সংস্থান আমার পরিবারের জন্ভে রেখে ধর্মে প্রবেশ করব। 

রাজ্য পুত্রকে অর্পণ করাই ঠিক নয় কি? মন্ত্রী বললেন, “ঠিক হবে।” তখন পুত্রকে 

রাজ্যভার দিয়ে, রাজা ও মন্ত্রী শ্বশানে ঞ্লুইপার কাছে গিয়ে তার দরজায় ধাক্ক। 

দিলেন । 

আচার্য বললেন, “কে ? 

“আমরা রাজ! ও মন্ত্রী'*_উত্তর দিলেন তাঁর | 

“তাঁহলে ভিতরে এসে। ।' বলায় ভিতরে গেলেন । 

ছুজনকে আচার্য চক্রসম্বরের মগ্ডলে অভিষেক দিলেন । তাঁর নিজেদের দান 
করলেন অভিষেকের দক্ষিণ! স্বরূপ । 

তারপর *ওদেশ নামে অন্য এক দেশে গেলেন । আচার্য ও শিষ্য দুজন-:এই 
তিনজনে পিগু ভিক্ষা করতে লাগলেন । তারপর তীর *বীরপুরী নামের দেশে 
গেলেন, একে *জিন্তপুরী নগরও বল হয়। সেখাঁনে তিন লক্ষ মানুষের বাস। 
সেখানকার দেব মন্দিরে সাত শ নর্তকী ব৷ দেবদাসী ছিল। তাদের প্রধানার 

দ্বারের কাছে গেলেন । সেখানে তিন শ জনকে ( নর্তকীকে ) দেখতে পেলেন । 
তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কত্রী মানুষ কেনেন কি? 
তার ভিতরে গিয়ে বলায় প্রধানা বললেন, “কিনবো, তবে দেখে শুনে 

কিনবে।।' 

দরজা খুলে তাকিয়ে দেখলেন, সুপুরুষ, আকর্ষণীয় এক তরুণ । দেখে জিজ্ঞাসা 

করলেন, 'কত দাম চাই? 
“একশ তোলা পোনা চাই ।' 

রাজাকে তীর (অন্য দুজন ) বিক্রি করে দিলেন । বললেন, “রাতে কোনও 

মান্থষের কাছে একে শুতে দিও না, আর একে একলা থাকতে দিও । আর এর দাম 

মিটে গেলে ফিরিয়ে দিও ।' বলে আচার্য ও ত্রাচ্ধণপুত্র চলে গেলেন। 
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রাজপুত্র তারপর সেই ঞ্দারিমৌর ( গণিকার ) ঘরে বারে। বছর ধরে পা 
ধোয়ানো, গা! মালিশ কর! ইত্যাদি কাজ করলেন । গুরুর উপদেশ ন ভুলে তিনি 
এই সব কাজ করতেন। 

সবার আগে সব কাজ তিনি ম্তুসম্পন্ন করতেন বলে ভূত্যদের মধ্যে তিনি 

সর্বাধিক প্রিয় হলেন । 

সেই সময় গ্দারিমোর কাছে গ্জনপা বা গকুর্ধী নামে এক রাজ। এলেন, 

পাঁচশে। তোলা সোন। নিয়ে সাংসারিক ভোগ অভিলাষে ত্র আগমন। আচার্ধের 
পরিচর্যার জন্কা প্রতি দিন তিনি সাত তোল করে সোন। দিতেন । 

তারপর কয়েকদিন বাদে একদিন ক্রকুষ্ধীর হজম হলো! না, অতি ভোজনে 

পেটের পীড়া হলে! | সেদিন তিনি মাঝরাতে বাইরে বেরোলেন। বাগানের মধ্যে 
এক দ্রায়গা থেকে অতি স্ত্গন্ধ ও আলোকরশ্ি আসছে দেখে তিনি সেখানে 

গেলেন । দেখলেন, সেই ভূত্যকে পঞ্চদশ কন্তা| পৃজ। পরিচর্যা করছেন । তিনি নিজে 
আসনে বসে আছেন । 

এই দৃশ্ত দেখে রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পরে ঘরে ফিরে এসে সেই 
বারনীরীকে বললেন । তারপর ছুজনে-আবার গিয়ে পূর্বের দৃশ্তই দেখলেন। 

তখন বারনারীর অনুতাপ হলো! । তাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, 

“আমরা সামাগ্ক জীব । আপনার মত গুণীকে চিনতে আমর ভুল করেছি। 
আপনাকে দিয়ে সেব। করিয়েছি, এতে আমাদের যে পাপ হয়েছে, তা ক্ষমা! করুন । 

আপনার পুজা বারে। বছর ধরে করব, অনুমতি দিন ।' এই প্রার্থনায় তিনি সম্মত 
হলেন না। 

তারপর বারনীরী ও ঞ্জনপা৷ অনুনয় করলেন, 'আমাদের আপনার অনুগামী 
করুন।' | 

আকাশ থেকে 'শৃচ্য নগরাবতরণ' নামে তিনি এক উপদেশ দিলেন £ 

“লৌকিক রাজার আছে ধবজা৷ আর 

গজ আসন । 

আমার রাজ্য বিশিষ্টতর £ 

ধবজা৷ আমার মোক্ষের, 

বাহন আমার মহাযান 

ত্রিভুবনে আসন পেতে 
সম্ভোগ করেন *দারিকপা ।--এই উপদেশ । 
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এই আচার্য গ্দারিমৌর সেবা করতেন । তার ভূত্য ছিলেন বলে ঞ্দারিকপা নামে 
খ্যাত হলেন | তিনি সাত শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন। 

+গুর *্দারিকপার বিবরণ সমাঞ ॥ 

*পুতলি 

কগুরু ঈপুতলিপার কাহিনী । 
*ভংগল দেশে শুদ্র কুলের এক গৃহী ছিলেন । তাঁর কাছে এক গুরুযোগী এসে 

পিগড চাইলেন। তিনিও প্রচুর পরিমাণে আহার্য দিলেন । 
শ্রদ্ধাভরে তিনি গুরুর আশ্রয় নিলেন, গুরু তীঁকে হেবজ্রের অভিষেক ও 

উপদেশ দিলেন । হেবজ্রের একটি চিত্র দিয়ে তাঁকে বললেন, 'এটি নিয়ে গ্রামে 
নগরে ভিক্ষা চেয়ে সিদ্ধিলাভ করো 

তিনিও সেই ভাবে বারে! বছর ধরে সাধন করে সিদ্ধিলাভ করলেন, কিন্তু 
তার লক্ষণ কেউ জানল না। 

একদিন রাজার প্রাসাদে তিনি পিগু চাইতে গেলেন । রাজ! দেখলেন সেই 
চিত্রে রাজার দেবতা (হেবজ্কর) নীচে আসন করে বসে আছেন। দেখে রাজ! তীঁকে 
মারতে গেলেন। 

তিনি বললেন, “এগুলি আমি আকি নি। মানুষ এর শিল্পী নয়। দেবশিল্সী 
এঁকেছেন । এমন আপনিও আকতে পারেন, আমার দেবতা আপনার দেবতার 

নীচে বসে আছেন ।' 

এ কথার সত্যত। বুঝে রাঁজ! দেবশিল্পীকে দিয়ে ছবি আকালেন। 

“আমার দেবতার জায়গায় আপনার দেবতাকে একে কী লাভ হবে? 

“কেন? রাজ! জিজ্ঞাসা করলেন । 

“আমার দেবতা দেবতার দেবতারূপে আছেন ।+--তিনি বললেন । 

রাঁজা বললেন, “তার প্রমাণ কী? 

'রাজার দেবতাকে উপরে একে দিলেও সকাল বেলা দেখা যাবে তিনি নীচে 
এসে বসে আছেন। 

“ঘদি এরকম হয়, তাহলে আমি তোমার শাসনে প্রবেশ করব ।”--প্রতিজ্ঞ। 

করলেন রাজ! । 



১৪০ .. ছুরাশি শিম্ধর কাহিনী 
সন্ক্যাবেলায় যোগী আবার সেইভাবে ( দেবতাদের অবস্থান ) ধ্যান করলেন, 

তারপর বাইরে তাকিয়ে দেখলেন রাজার দেবতা নীচে বসে আছেন। 

রাঁজ। আশ্চর্য হয়ে গেলেন আর তারপরে গুরুর আশ্রয় নিয়ে ধর্মে স্থিত 

হলেন। 

ঞপুতলিপা নামে তিনি খ্যাত হলেন ; পাঁচশ বছর প্রাণী হিতকরে অবদান 

রচন। করলেন | শেষে ছ শ অন্ুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন । 

ডর *পুতলিপার বিবরণ সমাঞ্চ ॥ 

গপনছ 

কগ্তরু *্পনহর কাহিনী। 

পনহ অর্থে উপানৎ (অর্থীৎ জুতো )। *সেম্ধনগর নামের দেশে শুদ্রকুলের 

এক ব্যক্তি জুতো তৈরির কাঁজ করে জীবিক। নির্বাহ করতেন। 

এক সময়ে শক্তিমান এক যোগীকে ভিক্ষা গ্রহণ করে দূরের নির্জন শ্বশীনে 

যেতে দেখে তীর শ্রদ্ধ। হলো, তাই তিনি সেখানে গেলেন । 

'তুমি কী জদ্ত এসেছ? যোগী জিজ্ঞাসা করলেন । 

ধর্ম প্রার্থনা করি 1 তিনি উত্তরে বললেন । 

যোগী ত্বকে সংসারের দোষ ও মুক্তির গুণের উপদেশ দিলেন । 

এতে তীর সংসারে বিরাগ জাত হলো | তিনি বললেন, গুরু, আপনার কাছে 

সংসার থেকে পরিক্রীণের উপায় প্রার্থনা করি ।' 

স্াকে আশীর্বাদ ও উপদেশ দিয়ে তিনি বিকল্প অন্ুযাঁদী পথপ্রদর্শন করলেন । 

বললেন : 

'সালঙ্কার উপানৎ (-ুভুতা ) পাঁয়ে 
চলে মানুষজন, 

ঝংকত হয় মধুর শব; 

এই শবে কর অভিনিবেশ; 
সেই শব আর শুন্ত1 যে অভিন্ন 
কর সেই ধ্যান।” 

তার অর্থ বুঝে ধ্যান করলেন । ন বছরে দৃষ্টির মল শুদ্ধ করে সিদ্ধি লাভ করলেন । 



গরু কেকিলপ। ১৪১ 

গুরু ঞ্পনহ নামে প্রসিদ্ধ হলেন । অবদান রচনা! করে আট শ বছর প্রাধীহিত 
করলেন । তারপর আট শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন । 

ক্রু ্পনহর বিবরণ সমাপ্ত । 

*কোকিলপা 
গুরু *কোকিলপাঁর কাহিনী । 

*চম্পারণ নগরে এক রাজা ছিলেন । গ্রীত্মকাঁলে গরমের কষ্ট সহ করতে ন। 
পেরে তিনি আত্রবনের ছায়ায় বাঁস করতে গেলেন । 

সেখানে শীতল পানীয় জল, নান] রঙের সুগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদু ফল ইত্যাদিতে 

তুষ্ট হয়ে আত্রকুঞ্জে কিংখাবের আসন ও তাঁকিয়ায় আসীন হয়ে রইলেন সেই 

রাজ! । রাজপুত্র প্রভৃতি সবাই তার পরিচর্যা করত । অনেক তরুণী মিলে কেউ তার 

দেহমর্দন করত, কেউ পাঁখার হাঁওয়া করত, কেউ গান গাইত, কেউব? নৃত্য করত, 
কেউ কেউ পুষ্প চয়ন করত। 

রাঁজ্যে কামগ্ডণের আসক্তিতে মনুষ্যজন্ম তিনি যখন ব্যর্থ করছিলেন তখন এক 

সম্যক শুদ্ধ ভিক্ষু তাঁর কাছে এলেন । দ্বারে প্রায় তিন শ জন প্রতিহারী তাঁকে 

ভিতরে প্রবেশ করতে দিল ন1 | সে কথা! শুনে রাজ! বললেন, 'ভিতরে আম্মন |, 

তিনি এলে (রাজা) ত্বকে আহীর্য ইত্যাদি দিলেন । তারপর জিজ্ঞীসা 

করলেন, 'আপনার ধর্ম ও আমার ধর্মের মধ্যে কোন্টি সুখের ? 
ভিক্ষু বললেন, “শিশুর দৃষ্টিতে তোমারটা ভালো, আর পণ্ডিতের দৃষ্টিতে তা 

বিষযুক্ত ।' 

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কী কী কাজ বিষময় ?' 

ভিক্ষু তখন তকে ত্রিবিষের বর্ণনা দিলেন। রাজ্যে এই বিষেরই মিশ্রণ, 
পরিণামে তাই দুর্গতিই হবে। যেমন বিষমিশ্রিত পানাহার স্বাদ হলেও তার 
পরিণামে মৃত্যু | 

রাঁজ। বিশিষ্ট কুলের লোক ছিলেন। তাই তিনি গুরুর আশ্রয় নিয়ে উপদেশ 

প্রার্থনা করলেন । গুরু তাকে চক্রসদ্বরের উপদেশ দিলেন ও মার্গ প্রদর্শন করলেন । 

রাঁজাও তীর পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করে সব কিছু ত্যাগ করতে পারলেন । কিন্তু আতর. 
কুঞ্জের কৌঁকিলের কৃজনে তাঁর মন আসক্ত ছিল বলে ধ্যানের.পথে মন যাচ্ছিল না। 



১৪২ _... চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

সেই বিকল্পের বাঁধ! দূর করবার জন্ত মুক্তির এই উপদেশ দিলেন গুরু £ 

শূন্য আকাশে জমে ওঠে 

বন্্নাদী মেঘদল, 

নামে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, 

তাই পুষ্ট হয়ে ওঠে খেতের শস্য । 

তেমনি তোমার শুন্ত কানে, 

বজ্ধবনির মতে। হৌক কোকিল কৃজন। 

জেনো, বিজ্ঞান-বিকল্পের মেঘ থেকে 

ঝরে ক্লেশবিষের ধার। 

বিকশিত হয়ে ওঠে রাগদ্ধেষের পল্পব-_ 

এই শিশুর স্বভাব বর্জন করেন 

পণ্ডিত] | 

চিত্তের এই শুষ্ক স্বভাব থেকে 

শব্দ ও শূন্যতার অভিন্ন বন্ধবনি 

বাজে, 

পুপ্তীভূত হয় অক্ষয় মহান্থথের মেঘ, 
স্বতঃ উজ্জ্বল স্বভাবের বারিধারায় 

পল্পবিত হয়ে ওঠে পঞ্চ জ্ঞানের ফসল । 

হে জ্ঞানী, মহা আশ্চর্য এই । 

এই উপদেশ নিয়ে তিনি ছ মাস ধ্যান করে সিদ্ধিলাভ করলেন । *কোকলিপ। 

নাঁমে খ্যাত হয়ে অনেক প্রানীহিত করলেন ও শেষে সশরীরে খসর্পণে গ
েলেন । 

গগগুরু কোকলিপার বিবরণ সমাপ্ত । 

_ *অনংগ 
কপ্তর &অনংগ-র কাহিনী । 

গগছর দেশে শৃত্রকুলের মানুষ । পূর্ব (জন্মের ) ক্ষান্ত ধ্যানের ফলে অতি সুন্মর 

আকৃতির ছিলেন । অগ্ভর। তাঁর দিকে চেয়ে দেখত বলে তাঁর মনে অহংকার হলো । 

এমন সময়ে শীল্ত, বিনীত, ভদ্রচর্ধার এক ভিক্ষু পিগডের অন্ত তার কাছে 



গুরু অনংগ ১৪৩ 

এলেন । পিও চাঁইলে ( সেই শূদ্রটি ) বললেন, “ভিতরে আস্থন। আমি এক দিনের 
ভোজন আপনাকে দেব।' বলে তার পা ধুইয়ে, আসন বিছিয়ে নান! রকমের 
খাদ্য ও পানীয় দিলেন । রর 

তিনি বললেন, “আর্য, নিজের জন্য পিগুভিক্ষা ইত্যাদি কষ্টকর কাজ কেন 

আপনি করছেন ?' 

উত্তরে ভিক্ষু বললেন, “সংসাঁর-ভয় থেকে পরিক্রাণের আশায় আমি এভাবে 

করছি ।” 

“'আর্য, আমাদের ছু'জনের আশ্রয় (যাঁর উপরে আমর নির্ভর করে আছি )- 

তাতে খুব পার্থক্য আছে কি? 
পার্থক্য এই যে তোমার অহংকারযুক্ত আশ্রয়, তাই তাতে গুণধর্ম জাত হয় 

না, আর আমার আশ্রয় শ্রদ্ধা, তাই অপরিমেয় গুণ উৎপন্ন হয় ।” 

“আর্য, তাহলে গুণের তাৎপর্য কী? 
“এ জীবনে ধর্মকে ধাঁরা আশ্রয় করেন, মানুষ ব। অমানুষ কেউই তাদের বাধ 

সৃষ্টি করতে পারে না।' এই বলে বুদ্ধকায় প্রাপ্তি, সংসার ও সংসার পারের গুণাবলী 
তিনি ব্যাখ্য। করলেন । 

“কী করে এই গুণাবলী পাওয়। যাবে, তার উপায় বলে দিন ।” তিনি প্রার্থন! 

জানালেন । 

“মাটি খোঁড়া, কেনা-বেচার কাঁজ কর! ইত্যাদি সাংসারিক কাঁজ করতে পারবে 

কি? তিনি জীনতে চাইলেন । 

“এই সব করতে পারি না” বললেন তিনি । 

“তাহলে আসনে বসে ধ্যান করতে পারবে কি?" 

“পারব ।*_-বলায় ভিক্ষু তাঁকে সম্তরের অভিষেক দিয়ে স্বয়ংপ্রকাঁশ ষষ্ঠ 

সম্ভীরের উপদেশ দিলেন : 
“যা কিছু দৃশ্ত প্রতীতি 

তাই তো মনের স্বভাব, 
অস্তিত্বহীন সব কিছুই । 
আপন আপন স্থানে রাখ ষষ্ঠবর্গকে ; 

'থাকে। অবিচল 

কামনাহীন | অনিরোধ 

সেই রসে থাকে অচঞ্চল ।' 



১৪৪ _. চুরাশির সিদ্ধর কাহিনী 

তাকে এই উপদেশ দিয়ে ছ মাস ধ্যান করালেন। সিদ্ধি লাভ করে গুরু 

*অনংগপ। নামে প্রসিদ্ধ হলেন । অনেক প্রাণীহিত করে শেষে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু *অনংগপার বিবরণ নমাঞ্ত। 

*জন্মীংকর! 
গুরু গলক্ষমীংকরার কাহিনী । 

*ুরজন দেশের *সমৃভোল ( নগরে ) আড়াই লক্ষ মানুষ বাস করত । সেই দেশের 
রাজা *ইন্দ্রভৃতির এক ভগ্নী ছিলেন। বিশিষ্ট কুলের সেই তরুণীর অনেক গুণ ও 
ক্ষমত। ছিল । মহাসিদ্ধ লাবপ। (কম্বলপা) ইত্যাদির কাছে তিনি অনেক ধর্ম শুনলেন, 

অনেক অস্ত্রে পণ্ডিত হলেন । 

*লংকার রাজা *জলেন্দ্র তাঁর পুত্র *সংমোল-এর (1) সঙ্গে গলক্ষ্ীংকরাঁর 

বিয়ের প্রস্তাব করলেন । ( লক্মীংকরার ) ভাই *ইন্দ্রভূতিও বিয়ে দিতে রাজি 
হলেন । বোনকে নেবার জন্য দূত এলো । 

অপরিমেয় ধনসম্পত্তি উপহার নিয়ে, অনেক ধামিক অনুচর সঙ্গে নিয়ে 
কলক্ষ্ীংকরা *লংকাপুরীতে এলেন । অশুভ নক্ষত্র ছিল বলে তখন রাজপ্রাসাদে 
তাঁর অভ্যর্থনা হলে। ন1। 

সেই সময় বোন সে দেশের মানুষদের দেখতে পেলেন আর তাদের সকলেই 
অবৌদ্ধ জেনে মনে ছুঃখ হলে তার। 

রাঁজপুত্রের অনুচরর। মৃগয়া। থেকে ফিরছিল, অনেক মাংস নিয়ে | *লক্ষীংকরার 
সামনে তারা এলে। ৷ তিনি ওদের দেখে বললেন, “এর সবাই কে? কে এদের 

মেরেছে? এরা কোথা থেকে এল ? কোথায়-ই বা যাচ্ছে? 
'মুগয়া থেকে এসেছে। তোমার স্বামী রাজা এদের পশু হত্যা করবার জগ্ 

পাঠিয়েছিল । 
সে কথা শুনে ভরা পেটে খাবারের কথা শুনলে যেমন হয় তেমনি তাঁর মন 

অত্যন্ত বিরূপ হয়ে গেল। 

ধর্মপ্রাণ রাজা আমার ভাই ঃ এমন তীধিকদের কাছে কেমন করে আমাকে 
পাঠালেন 1 ভেবে তিনি চেতনা হারালেন। 

তারপর জ্ঞান ফিরে এলে নগরবাসীদের ধনরত্ব উপহার দিলেন, অন্থচরদের 



-গুরু লক্ষ্মীংকরা ১৪৫ 

নিজের অলংকার ইত্যাদি দিয়ে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন । অন্যদের বললেন, 
“কাউকে আমার কাছে পাঠাবে না| তারপর একা ঘরে বসে শরীরে তেলকালি 

মেথে, চুল খুলে, নগ্ন হয়ে বেরিয়ে এসে পাগলের ছল করতে লাগলেন, কিন্তু গৃঢ় 
অর্থ (সাধনার পথ ) থেকে বিচলিত হলেন ন1। ূ 

রাজা ইত্যাদি সকলের এতে খুব দুঃখ হলে।। তারা৷ চিকিৎসক ডেকে ওষুধের 
ব্যবস্থা করলেন । সেই কন্া কিন্ত সেখানে যার1 এল, সবাইকে হাত তুলে মারতে 

লাগলেন । তীর] ভাই-এর কাছে দূত পাঠালেন । সংসারে তার মন বিমুখ হয়েছে 
নাকি এই ভেবে তীর (ভাই-এর ) মনে মনে আনন্দ হলে। । 

সেই নারী তখন থেকে পাগলের ব্রতেই নিরত থাকলেন । লংকাপুরীর সকলের 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করে শ্মশানে শুয়ে থাকতেন ; কিন্তু সারার্থ হৃদয়ে ধারণ করে সাত 

বছরে সিদ্ধিলাভ করলেন । 
রাজার এক ঝাড়ুদার সেই নারীকে সেবা করতেন, ( লক্ষমীংকর1) তাকে 

উপদেশ দান করায় তিনি বনু গণ প্রাপ্ত হলেন । তীর গুণের লক্ষণ অন্যরা কেউ 

জানতে পারল না। 

এক দিন রাঁজ। ঞ্জলেন্্র অনুচরদের নিয়ে মুগয়ায় গেলেন । সেখানে রাজা 

নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন, সময় খেয়াল করলেন না । তারপর ঘরে ফেরার সময় পথ 
হারিয়ে ভুল পথে ঘুরতে লাগলেন ; রাতে দেশে ফিরতে ন] পারায় শোবার 

জায়গাও তার রইল না। তখন লক্ষমীংকরার শয়নগুহায় গেলেন, ভাবলেন, “এখানে 

পাগল থাকে না কি? 

রাজ চেয়ে দেখলেন, তার (কম্ার ' দেহ থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, 
তিনি সেখানে বসে আছেন আর সব দিক থেকে দেবকন্ঠার। সেই নারীকে প্রদক্ষিশ 
করে পুজা নিবেদন করছেন । 

রাঁজার মনে বিশুদ্ধ ভক্তি জাগল। রাতে সেখানে থেকে দেশে ফিরে গেলেন । 
পরে ফিরে এসে তাকে প্রণাম করলেন (রাজা জলেন্দ্র )। 

“আমার মতো মেয়েকে কেন প্রণাম করছেন ? 

“আপনি গুণ প্রাপ্ত হয়েছেন, আমাকে উপদেশ দিন |, 

লক্ষমীংকর। ( দোহায় ) বললেন £ 

“দুঃখী সংসারের সর্ব প্রাণী, 
কারও নেই সুখ আনন্দ । 



রি  চুঝ্াশি সিদ্ধর কাহিনী 

জম্ম-জরা-মৃত্যু--তার পীড়া ভোগ 

করেন প্রাণীদের মধ্যে সবোস্তম 

ষে দেবতারা, তারাও । 

এই তিন দুর্গতির ছুঃখ-_ 

যত্র তত্র খাও কিন্ত ক্ষুধ। 

তোমার মিটবে ন]। 

অগ্নি আর তুষার দেবে অসহা যন্ত্রণ। | 

তাই হে রাজা ! সন্ধান কর 

পরিত্রাণের মহান্থখ ।' 

এই উপদেশ দিয়ে শেষে বললেন, “তুমি আমার ভক্ত নও, তোমার ঝাড়ুদার 
ভৃত্য আমার শিষ্য | সে সিদ্ধিলাভ করেছে, সে তোমার কল্যাণমিত্র হবে ।, 

“আমার অনেক ভৃত্য আছে, কী করে একে জানব ।' 

“সেই ঝাঁড়ুদার ভূত্য সব প্রাণীকে আহার্য দেয়, রাতে তার কাছে গিয়ে তাকে 

ধর ।' 

তিনিও ভালোভাবে দেখে সেই বাড়ুদীরের কাছে গেলেন । তাঁকে আমন্ত্রণ 
করে এনে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করে উপদেশ চাইলেন রাঁজ। | 

রাজাকে সেই ঝাঁড়ুদ্বার প্রভাব সংক্রমণী আশীর্বাদ ও অভিষেক দিলেন, 
বন্জবারাহীর উৎপন্ন ও সম্পন্ন-ক্রম এই দুইয়ের শ্রিক্ষাও দিলেন । তারপর সেই 

ঝাডুদার এবং সেই নারী ঞ্লংকাপুরীতে অনেক ঘাছুবিষ্ঠা। দেখিয়ে সশরীরে খসর্পণে 
গেলেন। 

ক্রু গ্লক্ষ্মীকরার বিবরণ সমাপ্ত ॥ 

*অনুত্্ 
ডর ক্সমুদ্র-র কাহিনী । 

কসর্বটি নামে এক দেশ? সেখানে নীচ কুলের একজন সমুদ্র থেকে রত্ব আহরণ 
করে বিক্রি করতেন আর তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন । 

কোন এক সময়ে কিছু ন। পেয়ে জীবিকায় বাধাগ্রস্ত হয়ে ছুঃখিত মনে তিনি 

শশানে গিয়ে বসে রইলেন । 



গুরু ব্যালিপা ১৪৭ 

যোগী অচিস্ত্য এসে তীকে জিজ্ঞীসা৷ করলেন, “তুমি এখানে কী জন্ঘ বসে আছ ? 
তিনিও পূর্বের কাহিনী সত্য করেই বললেন | যোগী উপদেশ দিলেন : 

“দংসারে সকল প্রামীরই অপরিসীম ছুংখ । তোমার পূর্বের ( উল্লিখিত ) ছুঃখ কঠোর 
ও অসহনীয় বলে কষ্ট পেয়েছ, কিন্তু ছুঃখ নেই এমন স্থখ তুমি মুহূর্তের অন্তও 

পাবে না।' 

“যোগী, ছুঃখ থেকে পরিত্রীণের উপায় বলুন ।” -তিনি বললেন । যোগী তাকে 

অভিষেক দিয়ে বাইরের চার অপ্রমাণ ও আভ্যন্তরীণ চার আনন্দের উপদেশ 
দিলেন। 

“মৈত্রী ও করুণা, মুদিতা। ও উপেক্ষা 

এই চার অপ্রমাণ থেকে 
স্থাপন কর অষ্ট লৌকিক ধর্মের সমতা 

বহে যাক আনন্দধারা মধ্য থেকে । 

চারচক্রে বিরাজ করে চাঁর আনন্দ £ 

তার সথখ-শূস্ততা আছে অভিন্ন আকারে 
সম্যক ধ্যান করতে পারলে তার 

অনাজরব স্থুখ থেকে 

ক্ষণকালের জন্যও দুঃখ দেবে ন। দেখা ।' 

তিনিও এই উপদেশ অনুধাবন করে ধ্যান করলেন । তিন বছরে তার পরম 

সিদ্ধি লাভ ঘটল । সর্বত্র তাঁর নাম ঞ*সমুদ্রপা বলে খ্যাত হলো । 

তিনি নিজের অবদান ব্যক্ত করলেন । তারপর অনেক প্রানীহিত করে আটশ 

অনুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন । 

গুরু *সমুদ্র-র বিবরণ সমাঞ্ত। 

*ব্যালিপ। 
গুরু গ্ব্যালিপার কাহিনী 

অপত্র নামে এক দেশে গব্যালিপা নামে এক ধনী ত্রাঙ্ধণ ছিলেন। অমৃত 

আবিষ্কার করার জগ্ক তিনি প্রচুর পারদ কিনে তা চূর্ণ করে নানা ওষুধে মিশ্রিত 

করতেন। কিন্তু ওষুধের একটি উপকরণ ন! জানায় সিদ্ধির লক্ষণ কিছুতেই এলো 



১৫৩ ৰ রাশি সিদ্ধর কাহিনী 

ভারতের *চম্পারণের ওর অভয় মুখনিঃদত উপদেশ ঘয়প এই চুরাশি 
মিদবর বিষরধ। তি 'প্রণিধানমিদ্ধ জান' তাঁর অনুবাদ করেছেন । 

 বিশ্বভারতীর আচার্য মহাগত্ডিত বিধুশেধর শীন্্ীর আজ্রানারে আমি 

ভিববতীয় অধ্যাপক সোনাম ডুবপা এই লিখলাম । ] 



পরিশিঃ 
লিক্ধদের রচন। প্রসঙ্গে 

তারত ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্্ের ইতিহাস সম্পর্কে ধাঁদের ধারণা আছে, তাঁদের 
কাছে “তিব্বতী ত্রিপিটক* নাঁমটি অপরিচিত নয় । ভারতীয় গ্রস্থাবলীর তিব্বতী 
অনুবাদের এ এক স্থবিশাল সংকলন। সংকলনটি দুভাগে বিভক্ত । প্রথমটির নাম 
কেঙ্গুর ব। বুদ্ধবচন, গ্রন্থসংখ্যা ১১০৮ । দ্বিতীয়টির নাম তেঙ্গুর ব। শান্্াদি বিভিন্ন 

রচনা, গ্রন্থসংখ্যা ৩৪৫৯ ছুটি মিলিয়ে মোট গ্রন্থ সংখ্য। ৪৫৬৭। এর মধ্যে বছ গ্রন্থ 
আছে যেগুলির যূল রচনা ভারতবর্ষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আজ তিব্বতী অন্বাদের 
মাধ্যমেই আমর! সেগুলির সন্ধান পাই। 

মধ্যযুগের তিব্বতে ভারতীয় গ্রন্থসমূহের এই অন্থবাদের ইতিহাস স্থদীর্ঘ ও 
বিচিত্র | অই্ম-নবম শতক থেকে প্রধানত রাজাদেশে ভারতীয় আচার্যদের নির্দেশে 
সংস্কত ও ভারতীয় ভাঁষায় ব্যুৎপন্্ন লোচাঁব৷ অর্থাৎ তিব্বতী অন্ুবাদকর। কঠোঁর 

নিয়মনিষ্ঠায় এই অনুবাদ ও সংকলনের কাজ শুরু করেন । সর্বশেষে এঁতিহাসিক 

বুতোন রিমছেন ডুপ (১২৯০--১৩৬৪ গ্রীস্টাব্ধ ) এই সংকলনের এক চূড়ান্ত, 
স্থসংবদ্ধ রূপ দেন। ৰ 

শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক নয়, অবৌদ্ধ বু বিষয়ে রচিত গ্রস্থাবলীও এই 
সংকলনে সমান মর্যাদায় স্থান পেয়েছে । অসঙ্গ, বন্থবন্ধু, দিওনাগ, ধর্মকীতি 
প্রভৃতি দিকপাল আচার্যদের বৌদ্ধ শাস্গ্রস্থসমূহ্র সঙ্গে পাঁণিনির 'ব্যাকরণস্থ', 
দণ্তীর “কাব্যাদরশশ থেকে শুরু করে কালিদীসের “মেঘদুত', চাণক্যের 'নীতিশাস্ত্র' বা 
চাণক্যরাঁজনীতি', মহাবৈত্ধ বাঁগ.ভটের 'অষ্টাজ-হুদয় সংহিতা, মহধি শাঁলিহোত্রের 
“অশ্ব-আফুর্বেদ সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থগুলিরও তিব্রতী অনুবাদ এই সংকলনে রক্ষিত 
হয়েছে । পরম আগ্রহে তিবাতী অনুবাদকর। লিপিবদ্ধ করেছেন ভারতীয় ভাষায় 
রচিত রসায়ন, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূবিদ্ভা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি মানুষের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের নানা শাখার বহুবিধ গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ । 

এই প্রসঙ্গে সংকলনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমর] সংক্ষেপে উল্লেখ করতে 
চাই। আর সেই বৈশিষ্ট্যটি প্রধানত গ্রস্থুকর্তাদের নাম প্রসজেই নজরে পড়ে। 
আশ্চর্যের বিষয় যে এই সংকলনে বিখ্যাঁত বোদ্ধাঁচার্য অসঙ্গ-র নামে কোন রচনা 



১৫২ ঢুরাঁশি সিদ্ধর কাহিনী 

নেই, আছে 'থোঁকমে'র নামে । 'থোকমে অসঙ্গ-র নামের তিরবতী অন্বাদ আর 

এই তিক্বতী নামেই অস্গ-র সমস্ত রচণ1) এমন কি 'যোগচর্ষা। ( যৌগাচার )-ভূমি' 

“যোগর্যাভূষ্িশ্রীবকভূমি'র মতো গ্হ্থগুলির তিববতী অন্বাদেও গ্রন্থকর্তীর নাম 

অসঙ্গ নয়, থোকমে । 

আবার এই সংকলনে আচার্য বন্থবন্ধুর নামে মাত্র তিনটি গ্রস্থের উদ্লেখ আছে। 

বন্বন্ধুর নামের তিব্বতী অনুবাদ ইগঞ্জেন। এই নামে চল্লিশটিরও বেশি রচনা ও 

অনুবাদ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে । 

একই ভাবে আচার্য নাগাভভঁনের নামে এখানে মোট আঠারোটি গ্রন্থ পায়! 

গেলেও আরও একশো! যাটটি গ্রস্থ পাওয়া যায় লুডুপ বা নাঁগাু'নের তিববতী 

ভাষাস্তরিত নামে । 

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তিব্বতী পণ্তিতর1 ভাষান্তরণের সময় শুধু আচার্যদের 

রচনা নয়, তীদের ভারতীয় নামও অনেক সময় অনুবাদ করে দিয়েছেন আর গ্রন্থ- 

কর্তার যথার্থ পরিচয়ের জন্য তাই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন । কোন কোন ক্ষেত্রে 

আবার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন বৌদ্ধাচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান-এর নাম উল্লেখের 

সময় অন্ুবাদকরা পরম শ্রদ্ধাভরে কখনও তিব্বতী হরফে কখনও বা৷ তিব্বতী ভাষায় 

। মারমে জদ এশে ) তীর নাম লিখেছেন । গ্রস্থকর্তার পরিচয়কে আরও স্পষ্ট করবাঁর 

জন্য কখনও তীর। উভয় পদ্ধতিই ব্যবহীর করেছেন । 

সিদ্ধদের নাম প্রসঙ্গেও তিব্বতী অন্বাদকরা মূলত একই পদ্ধতি অনুসরণ 

করেছেন, আর সে ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তারা খুবই অন্ুুবিধায় পড়েছেন । গ্রন্থ- 

কর্তাদের নাম যেখানে সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, সেখানে অবশ্ঠ সমস্যাটা 

তুলনায় কম। কিন্তু নামটি যখন একান্তই আঞ্চলিক ভাষায় লংরক্ষিত সেখানে 

সমগ্তা বিশেষ জটিল হয়ে উঠেছে । একটি উদাহরণ দেওয়া! যাক': যেমন টেঁকিপার 

নাম। টেঁকি একান্তই গ্রাম বাংলার জিনিস। তিব্বতে টেঁকি বলতে কিছু নেই, 

আছে ছোট বড় হামান দস্তা জাতীয় উপকরণ-_যাঁকে বলা হয় তুন, গোমতিং বা 

তুমথুং । তাই টেঁকি কথাটির সমশব দিতে গিয়ে তিব্বতী অ্ুবাদক খুবই বিপদে 

পড়েছেন । দিংকিপা, দিংকপাঁ, টেঙ্গিপা নান! ভাবে নাঁমটি বোবাবাঁর চেষ্টা করে 

শেষ পর্যন্ত নাঁমটির প্রক্কৃত অর্থ ব্যাখ্য1 করেছেন এই ভাবে, 'ধান কুটতেন বলে নীম 

হয়েছিল টেক্সিপা । আরও কয়েকজন সিদ্ধাঁচার্য-র নামের ক্ষেত্রে তাঁদের এমনি 

বিড়ম্বনা ঘটেছে। 

তেঙ্গুরে কোনও কোনও দিদ্ধের নামে বছসংখ্যক গ্রন্থ পাওয়া যায় । এদের সব- 
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গুলিই যে প্রামাণ্য পশ্ডিতরা৷ এমন কথ! বলেন না৷ মহাঁপপ্ডিত রাছুল সাংকত্যায়ন 

সরহ-র নামে তেঙ্গুরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মাত্র ছ'টি গ্রস্থকে সরহ-র প্রকৃত 

রচন1 বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। নাগাভ্ঁনের নামে তেঙ্গুরে লিপিবদ্ধ একশো 
আশিটি গ্রন্থের মধ্যে ডক্টর ভেংকটরমন মাত্র কুড়িটিকে নাগাভু-নের- প্রকৃত রচনা 
বলেছেন । এখানে আবার শৃন্বাঁদী বৌদ্ধাচার্য নাগাভুবন ও সিদ্ধ নাগার্জুনের 
পার্থক্যের কথাও উঠেছে। 

কেন যে এমন শত শত গ্রন্থ সিদ্ধদের নামে তেঙ্গুরে স্থান পেয়েছে, তার কারণও 

হয়তে। অনুমান কর! যায়। সেই যুগের সমাজে সিদ্ধাদের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই 
বোধহয় এই কারণ । আর সেই ভাবেই হুয়তে। কবি যশঃপ্রার্থাদের আগ্রহে 

একাধিক বিদ্ভাপতি ও বড়ু, দীন, দ্বিজ ইত্যাদি বিভিন্ন চণ্ীদাঁসের আবির্ভাব 
ঘটেছে বাংলা পদাবলী কাব্যে । 

অথচ এই সিদ্ধদের বেশির ভাগই ছিলেন কামার-কুমোৌর-জেলে-তাঁতি-চামীর- 
ধোপা-তেলি ইত্যাদি সমাজের নিচুতলার খেটে খাওয়1 মানুষ । তাঁদের বসবাঁস 
ছিল তথাকথিত ভদ্র সমাজের বাইরে _ শ্বশান, শু'ড়িখানা, ইত্যাদিতে ; চর্য1! রচনা 

করেছেন তার মুখের ভাষায়_-তাঁদের আশে-পাঁশের মানুষগুলিকে বিশেষ করে 

শোনাবার জন্য | জটিল সংস্কৃত ভাষায় দুরূহ তন্বকণ্টকিত গ্রন্থ তারা৷ কী করে 

আর কেনই বা লিখবেন? তাই তাদের নামে প্রচলিত ও প্রচারিত বহু রচনাই 
সিদ্ধদের নয় বলে অনুমান হয় । 

হয়তো সে যুগের সাধারণ মানুষের মনে তাঁদের অপ্রতিহত প্রভাবের ফলেই 
এমনটি ঘটেছে । উচ্চবর্ণের মুষ্রিমেয় মানুষের কাছে এই সিদ্ধরা যতোই ঘ্বণার 

পাত্র হোন না৷ কেন, বৃহত্বর জনসমাজের প্রতিনিধি এই মানুষগ্ুলিকে বেশি দিন 

দুরে সরিয়ে রাখা যায় নি; জাতের ও জীবিকার বিচাঁর ভূলে ধর্মে-কর্ে, কাব্যে- 
সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত এদের স্থান করে দিতে হয়েছে। 

তে্নুর সংকলনে চুরাঁশি সিদ্ধদের রচনা বলে প্রচলিত গ্রন্থসমূহের তালিকা! এই 
পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। 

১। নৃইপার রচনা : 
ভগবদ্-অভিসময় 

বস্রসত্ব সাঁধন। 
অভিদময়-বিভঙ্গ 
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তববস্বভাব দোহাকোষ গীতিকা-দৃতটি 
লৃহিপাঁদ গীতিক। 
রীক্রস্ঘর অভিসময়-টীকা 

বুদ্ধোদয় 

২। লীলপার রচনা : 

বিকল্প-পরিহার গীতি 

৩। বিরূপার রচনা : 

রক্তষমারি সাধন 

রক্তযমাস্তক লাধন 

বলিবিধি 

প্রভাঁস-উদয় ক্রম 

স্থুনিশ্রপঞ্চ-তবব-উপদেশ 
রক্ত যমারিসাধন বিধি 

ঘমারি-মন্ত্রাবলী 

অমৃত-অধিষ্ঠান 
বিরূপ পদ-চতুরশীতি 

দোহাকোষ 

মার্গ ফলাদ্বিত--অববাঁদক 

অমৃত সিদ্ধিমূল 
কর্ম চণ্ডালিক দোহাকৌষগীতি 

বিরূপ বজ্তগীতিকা 

বিরূপগীতিকা 

ছি্নমুণ্ড৷ সাধন 

উড্ডয়ান-শ্রী যোগি-যোগিনী-বয়স্ুসন্তোগ- 

শশান-কল্প 

গুহ্য অভিষেক প্রক্রিয়া 
অমর সিদ্ধি বৃত্তি 

অমৃত সিদ্ধি 

তেন্গুরে বিরূপ৷ কয়েকটি গ্রন্থে বিবপ] বলে উল্লিখিত হয়েছেন । এই গ্রন্থগুলির 
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মধ্যে কোথাও কোথাও কোদিয়ে (00191 ) বিবপা নামের পরে ব্র্যাকেটে 

বিরূপ বলেছেন । যেমন নিয়লিখিত গ্রন্থগুলিতে : 

ছিন্নমুণ্ডা সাধন, উডিডয়ান শ্রী ষোগি-যৌগিনী হ্বয়স্ৃ-সস্তোগ-শমশীনকল্প 
ইত্যাদি; আবার অন্থাত্র গ্রন্থগুলির রচয়িতা বিরূপা নামের পরে ব্র্যাকেটে বির্বপা 
বলেছেন । এ প্রসঙ্গে রক্তষমান্তক সাধন, বলিবিধি ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এখানে উল্লেখ 

করা যায়। 

৪। ডোস্বি/ডোদ্িপাদ/ভোগ্বিহেরুক/ভোশ্বিহেরুকপাঁদ। 

এই চারটি নামে ডোগ্বির রচনাগুলি পাওয়। যায়| যেমন . 

ডোস্ছি : 

ডোস্বিগীতিক! 

ডোশ্িপার্দ : 

দশতত্ 

শী হেবস্ সাধন 

ভিক্ষাবৃত্তি 

শী সহজসিদ্ধি 

নাড়ীবিন্দুদ্ধারে যৌগচর্য। 
চতুস্তব 

ডোপ্িহেরুক : 

গুহাবজ্তন্ত্রাজ বৃত্তি 

[ এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় ভোম্বি হেরুককে মগধের রাজ! বল! হয়েছে। ] 

একবীরসাধন 

যোগি-যোগিনী নাম সাধারণার্থ উপদেশ 

গণচক্রবিধি 

ত্রিক্রম-উপদেশ 

নৈরায়্যা-যোগিনী সাধন 
আর্া-তারা-কুরুকুল্প। স্তোত্র 

নাম সংগীতি বৃত্তি 

সন্ভোত কুরুকুল্লা-সাধন 

মৃতবিধি 
শ্রী গণপতি চক্রহ্্য 
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৫ | শবরিপ/নহাশরর/শবরেশ্বর-_ এই ভিন্ন ভিন্ন নামে শবরিপার নিয়লিখিত 

রচনাগুলি পাঁওয়। যায় : 

মহাশবর : 

শী সহজ-উপদেশ-স্বাধিষ্ঠান 
শ্রী সহজ সম্বর-্বাধিষ্ঠান 

রক্ত বজ্জযোগিনী সাধন 

শ্রী বজ্জযোগিনী সাধন 
৬ | সরহ ব1 সরহপাদ/মহাশবর সরহ-র নামে নিম্নের রচনাগুলি পাওয়। যায় : 

বন্জরযোগিনী সাধন 
বুদ্ধকপাল তন্ত্ন্য পঞ্জিক৷ জ্ঞীনবতী নাম 

বুদ্ধকপাঁল সাধন 
সর্বভূত বলিবিধি 

বুদ্ধকপাল-নাম মণ্ডল বিধিক্রম-প্রন্যোতন 

দোহাকোষগীতি 

দোঁহীকোষনাঁম চর্যাগীতি 

দোহাকোৌষ উপদেশগীতি 

কখন্য-দোহা 

কথস্য দোহা-টিগ্পণ 

কায়কোষ অমৃত বন্্গীতা 

বাক-কোষ-রুচির জর বস্তগীতা 

চিত্তকোষ অজবজ্গীতা 
কায়বাঁকৃচিত্ত অমনসিকার 

হ্বাধিষ্ঠান ক্রম 
তত্ব-উপদেশ শিখর দোহীগীতি 

সরহগীতিকা 

মহামুদ্রা উপদেশ বজ্তগুহগীতি 
ব্রলোক্য-বশংকর লোকেশ্বর সাধন 

অবিষ্ঠান মহাকাল সাধন 
মহাকাল স্তোত্র 
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শ্রীসরহ-প্রভু, মৈত্রীপাদ প্রশ্নোত্তর 
দৌহাকোষ নাম মহামুদ্রা উপদেশ 

বসন্ত তিলক দোহাকোষ গীতিক। 

ডাকিনী বজ্ঞগুহযগীতি 

মর্ম-উপদেশ 

ভাবনা দৃষ্টি-চর্যাফল-দোহাীকোষগীতিকা 

দ্বাদশ উপদেশগাঁথা 
৭। কংকরিপা/কংকালিপার রচনা : 

যোঁড়শ বিন্দু ভাবনা 
৮ | মীন/জীনপা/মীনপাদের রচন। : 

বাহ-অন্তর বোধিচিত্ত বন্ধ উপদেশ 

৯। গৌরক্ষপ। / গোরক্ষ-র রচন। : 

বাহাতত্ব ভাবনা উপদেশ 

১০। চৌরঙ্গপার রচন। ; 

বামুতত্ব ভাবন। উপদেশ 

১১। বীণপা/বীণপাদের রচনা : 

গুহ-অভিষেক প্রক্রিয়। 

মহ অভিষেক-ভ্রিক্রম 

বন্ত ডাকিনী নিষ্পক্নক্রম 
১২। শান্তিপা/রত্বাকর শান্তির রচনা : 

সুখছুঃখঘয় পরিত্যাগ দৃষ্টি 

মধ্যমক অলংকারবৃত্তি মধ্যমক প্রতিপাদ সিদ্ধি 

প্রজ্ঞা পারমিতা উপদেশ 

প্রজ্ঞ। পারমিতা ভাবন। উপদেশ 
বিজ্ঞপ্তিমাত্তরত। সিদ্ধি 
অন্তরব্যাপ্তি 

ডাকিনীমগ্ডল উপায়িকাক্রম 
বস্তু তারা পাধন 

শ্রী হ্বেজ্জ পঞ্জিকা মুক্তিকাবলি 
বজ্জভৈরব গণচক্র 
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প্রতিসর রক্ষাচক্র লেখ উপায় 

অষ্ট সাহত্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পঞ্জিকা সারোত্তম৷ নাম । 

মধ্যমক অলংকার উপদেশ 

১৩। তস্তিপার রচন! : চতুর্যোগ ভাবনা নাম। 

১৪ | চমরিপার রচন। : প্রজ্ঞা-উপায়-বিনিশ্চয় সমুদয় । 

১৫। খড়াপা/খড়াপাদ রচিত গ্রন্থটির নাম খড়াপাদগীতিক|। 

১৬। নাগাজু-ন/নুডুপ 

তেঙ্গুরে নাগান্ডুনের নামে একশে। আশিটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। 

তিব্বতের অন্ততম বিখ্যাত এঁতিহাঁসিক ও তেঙ্গুর গ্রন্থাবলীর সংকলয়িতা 

বুতোন নাগাভুর্নের নামে প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে ছটি গ্রন্থকে বিশেষ প্রাধান্য 
দিয়েছেন : 

শৃম্যতা-সপ্ততি 

প্রজ্ঞাযুল 

যুি-যষ্ঠিকা 
বিগ্রহ-ব্যাবর্তনী 

বৈদল্য-হুত্র 

ব্যবহার সিদ্ধি 

তিব্বতের আর এক প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 196 9318৩ /১0819-রচয়িতা গোয় 

লোচাবা শোন পাঁল-ও একই মত পোষণ করেন । | 

অধ্যাপক কে, ডেংকটরমনের (৫. 60180918208) মতে তিব্বতী ও চীন। 

সুত্রান্থুসারে নিয়লিখিত গ্রস্থগুলি নাগাভুনের রচন| ও উপদেশ বলে নিদিষ্ট করা 
যায়-- 

মধ্যমকশান্ 
বিগ্রহ-ব্যাবর্তনী 

এক-ল্লোক-শাস্ত্ব 

্বাদশ-মুখ-শান্ত্র 

শৃন্ততা-সগ্ততি 

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-হৃদয়শান্ 
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যুক্তি-য্টিকা 
বোধিদব-পাথেয়-শান্ত্ 

মহা-প্রজ্ঞাপারযিতা-শান্ত্র 
দ্শতৃমি-বিভাষা শাস্ত্র 
আর্য-্ধ্মধাতু-গর্ত-বিবরণ 

বৈদল্যস্থত্র 

বৈদল্য-প্রকরণ 

নিরুপম স্তব 

লোকাতীত স্তব 
অচিন্ত্য স্তব 

স্তুত্যতীত স্তব 

পরমার্থ স্তব 

ধর্মধাতু স্তব 
স্থহৃল্পলেথ 

অনেকের মতে দুজন নাগাভুন ছিলেন : প্রথম খ্রীস্টাব্ের প্রথম পরে দার্শনিক 

নাগীভু'ন ও চারশ বছর পরের সিদ্ধ নাগাভু'ন | 

১৭। কাহুপ। নামে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া! যায় : 

কাহুপাদ গীতিক। 

তেন্গুর অনুযায়ী মগধের বিখ্যাত কাহুপাদ ব1 ছোট কাহুপার রচন! : 
জিদ্ষ-সরলিকরণ উপদেশ 

কাহুপাদ বা কৃষ্কাচার্য-র 

শ্রী চক্রসম্বর সাধন 
ভগবতংগ্রা চক্রসম্বর মণ্ডলবিধি 

শ্রী চক্র সম্বর হোম বিধি 

বসন্ত তিলক 

গুহা-তত্ব-প্রকাশ 

আলি-তুই 
আলি-চতুষ্টয়-বিভঙ্গ 

সপ্তাক্ষর সাধন 

তিব্বতী নাকপো! চোইপা সংস্কৃত অনুবাদে কষ্ণাচার্ধ-র রচনা £ 
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মহামায়া-মগুল-বিধিক্রম বোধন 
বিদ্বরাজ-সাঁধন 

বিনায়ক-রাজ-সাধন 

শ্রীবক্ত-ডাকিনী-সাধন 

মহাঢুণ্ণ-মূল 

রথচক্র-পঞ্চদশ-স্ত্ 

চগ্ডালী-যন্ত 

রক্ত-একজটা-অধিষ্ঠান বিবি 
পঞ্চসর্গ 

নাকপো চোই পেই শপ. বা! কৃষ্ণাচার্যপাদ-র রচন। : 

কুরুকুল্লা সাধন । 

১৮। কর্ণরিপ। / কর্ণরি / কানেরিপাঁদ-র রচনা : 

কানেরি গীতিক। 

যক্ষ-মহাকাল-রত্বস্তুতি 

পণ্ডিতবিশেষের মতে কানেরিপাদেরই অন্য নাম আর্দেব | তেঙ্গুরে আর্যদেব- 
এর রচনা বলে বহুসংখ্যক তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়] যাঁয়। 

এঁতিহাসিক বুতোন নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি আর্যদেবের রচনা বলে অভিমত 

প্রকাশ করেছেন : 

চর্যা-মেলায়ন-প্রদীপ 

চিত্ত-আবরণ-বিশোধন 

চতুঃ-পীঠ-তন্ত্ররীজ-মগ্ডল-উপায়িকা-বিধি-সার-সমুচ্চয় 
পীঠ-সাধন | 
জ্ঞান-ডাকিনী 

একদ্রম-পঞ্জিকা' 

এবং সম্ভবত প্রদীপ-উদ্ভোতন-অভিসন্ধি-প্রকাশিকা-ব্যাখ্যা-টীকা । 

এই গ্রন্থগুলি ছাঁড়াও তেঙ্গুরে কর্ণরিপা বা আর্যদেবের রচন1 বলে নিয়ের 
গ্ন্থগুলিকে উল্লেখ কর হয়েছে 

আর্ধ-প্রজ্ঞাপারমিতা-মহাপরিপূচ্ছা 

হন্তবাল-প্রকরণ ও তার বৃত্তি 

চতুশতক-শান্ত্র-কারিকা 
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'্থলিত-প্রমথন যুক্তি হেতু সিদ্ধি 
জ্ঞানসাঁর সমুচ্চয় 

মধ্যমক ভ্রমঘাত । 

১৯। থগনপার ( ওড্ডিম্লানের ) রচন] : - 

সহজ সদৃযোগবৃত্তি গর্ভপ্রকীশিকা 

শ্রীগুহাসমাজ তন্ত্রবিবরণ 

শ্রীসমস্তভত্র সাধন বৃত্তি 
দৌহাকোষ তত্বগীতিক। 

২০। নারো/নারোপা/তিব্বতী ভাষান্তরে মহানারোপা ব। নারোপাদ । 

নারোর রচণা £ 

পরমার্থ সংগ্রহনাম সেকোদ্দেশ-টীকা 

নারোপার রচনা : 

একবীর হেরুক সাধন 

বস্তযোগিনী সাঁধন 

বস্পদ সাঁর সংগ্রহ পঞ্জিক। (1?) 

শ্রী হেবজ্ঞ সাধন 

রত্বপ্রভা 

ধর্ম-অভিষেক মার্গ সংহতি 

ক দেবী মহাকালী সাধন উপায়িকা 

নাড়োপগ্িত গীতিকা 

বন্তরগীতি 

শত-অক্ষর-ভট্রীরকম্য সত্বত্রয় ভাবদা 
শ্রগুহরত্ব চিন্তামণি 

প্রক্রসম্বর বিকুর্বণ চতুবিংশতিদেশ প্রমাণ 

শ্রবজযোগিনী গুহ্মাধন 

কাশ্মীরের নারোৌপাঁর রচন। : 

১১ 

শ্ীগুহাসমাজ উপদেশ পঞ্চ ক্রম 

পঞ্চক্রম সংগ্রহ প্রভাব 

ভ্ীমতী দেবী মহাকালী গহসাধন। 
গুরু বিধি - 



রন _. চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 
২১। শলিপার রচন বলে ছটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় : 

রত্বমালা 

ভৈরব মহাকাল সাধন 

২২। তিল্লোপা/তিল্লিপা/তেলো!তৈল/তৈলপার রচন। : 

অচিন্ত্য মহামুদ্রা। 

সন্ধর্স উপদেশ 

বাহ্সিদ্ধিপ্রতীত্য সমুৎপাদ 
নিমিত্ত সুচনা ব্যাকরণ 

শ্রীহজ শঙ্বর-্যাধিষ্ঠান 
করুণাভাবনা-অধিষ্ঠান 

তত্চতুর-উপদেশ : প্রসন্ন-দীপ 

অন্তরবাহ বিষনিবৃত্তি ভাবনীক্রম 

দোহাকোষ 

মহামুদ্রা-উপদেশ 

গুরসাধন 

[ এখানে গ্রন্থপরিচয়ে ব1 পুষ্পিকায় বল! হয়েছে গঙ্গাতীরে নাঁরোপার কাছে 

তিল্লোপা বচনদাঁন করেছিলেন । ] 
২৩। ছৃত্রপার রচণ : 

শূন্যতা করুণাদৃষ্ি 
২৪। ভদ্রপা--তেঙ্গুর সংকলনে তাঁর রচনা! বলে কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় 

না। 

২৫। দুখগ্ডিপার রচন। : 

মহাযান-অবতার 

চতুরক্ষর-উপদেশ 

২৬। অযোকপা/অযোগিন্এর রচন! £ 

চিত্ত সপ্রদায়-ব্যবস্থান 

বায়ুস্থান রোগপরীক্ষণ 
২৭। কলপ/কালপাদ-র রচনা £ 

কালচক্র নহজ সাধন। 

জীকালচন্র সাধন-উপায়িক। চতুরঙ্গ | 
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নক্ষত্র মণ্ডল সাধন। একাদশাজ নাম 

কালচক্র-উপদেশ (1) 
২৮। ধোস্তিপা/ডোঘ্ি/ডোদ্িপাণ-এর রচন1 £ 

ডোম্বী গীতিক। 
দশতব 

শ্রীহেরুক সাধন 

ভিক্ষাবৃত্তি 

শ্রীসহজসিদ্ধি 

নাড়ী বিন্দুত্ধারে যোগচর্য। 
চতুঃতে্ 

ডোগ্বিহেরুক ব। ডোখ্িকে মগধের রাজ। বলা হয়েছে! তেঙ্গুরে ডোখিহ্রেকের 

রচন৷ বলে তেরটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 
২৯ । কংকনপার রচনাটির নাম : 

চর্যা দোৌহাকোষ গীতিকা 
৩০ । কৃম্বলপার রচণ। : 

ভগবদ্ হেবজ্ঞ সাধনত্ চতুরক্রম 

অস্বন্ধ দৃষ্টি 
অসম্বদ্ধ সর্গ দৃষ্টি 

আর্য প্রজ্ঞাপারমিতা-উপদেশ 

মগুডলবিধি 
ভগবতী প্রজ্ঞাপারমিত। নবঙ্জোক পিপ্তার্থ 

ভগবতী প্রজ্ঞাপারমিত1 নবঙ্লোক পিপ্তার্থ টীকা 

কথ্ধলপ। বা লাবপার রচণ! : 

সাধন নিদান নাম শ্রীচক্রদন্বর পঞ্জিক। 
তগবত প্রীচক্রদন্থবশ্যপাধন রত্রচূড়ামণি নাম, 
্রীক্রসম্বর মগুল-উপায়িকা রত্বপ্রদীপ 
উদ্ভোত নাম। 
কম্বল গীতিক! 
ভীত্রসম্থর অভিসমন্ন টীকা 
নবঙ্গোক 
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আর্য সপ্ত ক্লোকিকা ভগবতী প্রজ্ঞাপারমিত। নাম সুত্র 
৩১। দিংকিপা/টেকিপা/টেংকিপা/ডেংগিপ। | - 

লুইপ! রচিত 'বুদ্ধোদয়' নামে গ্রন্থটি দিংকিপ1/টেকিপ। পরিমার্জিত করেন বল। 
হয়েছে। 

৩২। ভাগ্ারিন্ : ভাগ্ডেপা/ভদেপার রচনা : 
সহজ-আনন্দ দোহাকোষ গীতিকা-দৃররি 

৩৩। তন্থেপার ( অক্ষপা ) কোনও রচন। পাওয়া যাঁয় না। 
৩৪ | কুকৃকরিপা/কুকৃকুরিপাদ/কুকুরি/কুকুররাজ-র রচন। : 

মহামায়াতন্ত্র-অন্পারিনী হেরুকসাধন উপায়িকা 
বজসত সাধন 

মোহতরণ কল্প 

মহামায়। সাধন মণ্ডল বিধি 
শ্রীমহামায়। মণ্ডল দেবন্ভোত্র . 
তব্স্থখ ভাবনা-অন্ুসারী যৌগভাঁবন1 উপদেশ 
অব-পরিচ্ছেদন | 

শ্রীমহামায়া৷ বলিবিধি 
শ্রীব্তসব গুহ-অর্থধর ব্যুহ 
শ্রবৈরোচন গুহ-অর্থধর ব্যুহ 

শ্রীব্জ হেরুক গুহ-অর্থধর ব্যুহ 
শরীপ্ম নর্তেশ্বর গুহা-অর্থধর ব্যুহ 

শ্ীব্জ রতবপ্রভা গু-অর্থধর ব্যুহ 
শ্রীহুঘোট ললিত গুহ্-অর্থধর ব্যুহ 
সর্বমগ্ডল-অনুসারেশ পঞ্চবিধি 

সর্বুদ্ধ সমযোগ মগ্ডলবিধি 
৩৫। কুচিপা/কুজিপা/কুজিপাদ : 
তেঙ্গুরের একটি গ্রন্থের ( অব পরিচ্ছেদন নাম ) রচয়িত! বলে কুকৃকুরিপা তথা 

কুচিপার নাম উল্লেখ কর! হয়েছে । 

৩৬ | ধর্মপার রচন : 
স্থগতদৃষ্টি গীতিকা 
হুংকার চিত্তবিদ্দু ভাবনাক্রম 



পরিশিষ্ট ১৬৫ 

৩৭। মহিপা! বা! মহীপাদ-এর রচন! : 

বামুতব দোহাগীতিকা 
৩৮ | অচিহ্ৃ ব। অচিন্ত-এর রচন। : 

তীথিক চণ্ডালিকা 
৩৯। বভহি বা! বভিল-র রচনী : 

মহাকাল স্তোত্ 

বন্তযান মূল-আপত্তি 

অংগ-অপরাধ 
৪০ | নালপার একটি মাত্র গ্রন্থ পাঁওয়। যায় : 

ধাতুবাঁদ 

৪১ । ভুম্থকুপা বা ভূক্থখ অথবা শাস্তিদেব কিংবা তিব্বতী ভাষায় শাস্তিল! 

(শান্তিদেব )শান্তিপাদ/শীস্তিগর্ভ/রত্বাকরশাস্তি,রত্বাকরশীস্তিপাদ এই বিভিন্ন নামে 
তেঙ্গুরে ব্রিশটিরও বেশি গ্রন্থের নাম আমর! পাই। 

ভুম্বকুপার রচনা : 

চক্রসম্বর টীক। 

চক্রপত্বর সাধন। 

শান্তিদেব-এর রচন। : 

বোধিসত্ব চর্যাবতার 

শিক্ষা সমুচ্চয় 

শিক্ষা সমুচ্চয় কারিকা 

তথাগত-নৃদয় পাঁপদেশনা-বিধি সহিত শত-অক্ষর রক্ষা 

আর্য অত্যয়জ্ঞান নাম মহাযান-ন্ত্রবৃত্তি 
কেবলী 

বোধিসত্ব চর্যাবতার উদ্ভব প্রণিধান 

শাম্তিলা-র রচন! : 

সরস্বতী পুজাবিধি 

শাস্ভিপাঁদ/রত্বাকরশীস্তির রচন] : 
স্থথদুঃখদয় পরিত্যাগ দৃষ্টি 

মধ্যমক-অলংকার বৃত্তি মধ্যমক প্রতিপদা সিদ্ধি 
প্রজ্ঞাপারমিত উপদেশ 
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প্রজ্ঞাপারমিতা ভাবন৷ উপদেশ 

বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি 

অন্তরব্যাপ্তি 

শাস্তিগর্ভ/শাস্তিপা/শান্তিপাদ-র রচন। : 

ডাকিনী মণ্ডল-উপায়িক। 

ক্রমনাম 

রত্বাকর শাস্তির রচন] : 

ভ্রীহেবজ্ঞ্ পঞ্জিকা মুক্তিকাবলী 
কুন্থম-অঞজলি নাম গুহাসমাজ নিবন্ধ 

কষ্ঘমারি মহাতন্ত্ররাজ পঞ্জিক। 

রত্ব প্রদীপ 

বন্জভৈরব গণচক্র 

প্রতিসর! রক্ষাচক্র লেখ-উপায় 
মগ্ডলবিধি 

রত্বাকর শান্তিপাদ ( কলিকাল-সর্জ্ঞ )র রচন] : 

চগ্ডরত্বাকর 

বন্জতার৷ সাধন 

৪২। ইন্দ্রভূৃতির রচন] : 
শ্ীচক্রসম্বর তন্ত্ররাঁজ শশ্বরসমুচ্চয় নাম বৃত্তি 

শ্রীচক্রসন্বর স্তোত্র 

শ্রীক্রসম্বর-অনুবন্ধ সংগ্রহ র 

সিদ্ধ ব্জযোগিনী সাধন ( পুষ্পিকায় ইন্ত্রভূতিকে ওড্ডিয়ান- 
নরেন্দ্র বল! হয়েছে। ) 

ডাকিনী বজ্ত্রপঞ্জর মহাতন্ত্ররাজন্য পঞ্জিক৷ (প্রথম পটল ) মুখবন্ধ। 

সম্পুট তিলক নাম যোগিনীতন্ত্রাজন্ত টাকা স্থৃতি-সন্দর্শন-আলোক। 
ভী আনন্দপুষ্পমাল। ( পুষ্পিকায় ইন্তরতৃতিকে ওড্ডয়ানের 

মহারাজ! বল। হয়েছে )। 

ভীতব অমৃত উপদেশ 

ইন্রতৃতি 



১৬৭ 

সর্ধবুদ্ধ সমযোগ নাম তন্ত্রপঞ্জিক। 
সর্ববুদ্ধ সমযোগ গণবিধি 
বজ্তসত্ব উপায়িক! 

জ্ঞানসিদ্ধি নাম সাধন উপায়িকা 

সহজসিদ্ধি (রাজকন্ত। লক্ষমীংকর এই গ্রন্থটির বৃত্তি ব। 

“পদ্ধতি লিখেছেন ) 

তত্ব-অষ্টকঃ দৃষ্টি 

রত্বচক্র অভিষেক উপদেশ-ক্রম 

শ্রআজ্ঞা বিনিবর্ত গণপতি সাধন 

বন্তরযান যূল অংগ আপত্তি দেশনা 
শ্ীগুহগর্ভ ক্রমঘয় উপদেশ ক্রম ঘয় 

রতুচক্র 

জ্ঞান আলোক 

রত্ুমালা 

অপরাজিত] মেরুবর ভদ্রংকর রতুপাঁধন 

চিত্তরত্ব বিশোধন 

কুরুকুল্লা-সাঁধন 

ভ্রীসহজ সম্বর সাধিষ্ঠান 
অষ্টমুখ কুরুকুল্পা সাধন 
শ্রীব্জযোগিনী মন্ত্রতত্ব সাধিষ্ঠান নির্দেশ 

৪৩ | মেকোপা রচিত কোনও গ্রন্থ নেই। 

৪৪ | কোঁটলি/কুদ্দালি/কোদালিপা-র রচন। : 

চিত্ত তত্ব উপদেশ 

অচিন্ত্য ক্রম উপদেশ 

আত্ম যোগ 

৪৫ কম্পরিপা/করমারপা-র রচন] : 

সোম-হূর্য বন্ধন উপায় 

৪৬ | জালন্ধরপা-র রচণা £ 

চক্রদম্বর গর্ততবসিদ্ধি 

বন্জরযোগিনী সাধন 
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বিমুক্ত মঞ্জরী নাম গীতা ( পুম্পিকায় রচয়িতা আদিনাথ 
জালম্ধরপাদ বল! হয়েছে )। 

মহাকারুপিক অভিষেক প্রকরণ উপদেশ 
ভগবত,-সন্বর স্তোত্র ( মতান্তরে ঘণ্টাঁপ৷ এই গ্রন্থটির রচয্মিত। )। 
হেবজ্ঞ সাধনস্য টিগ্ননী শুদ্ধি বজ্তপ্রদীপ 

৪৭ । রাহ্ছল-এর রচন] £ 

অচিন্ত্য পরিভাঁবন। 

চর্যা-অপরাধ-স্বয়ংমুক্তি 

বন্জরথেচর সাধন 

নাথ সময়ন্তোত্র 

উৎপাদন সমাপি নাম নৈরাত্মা একবীর সাধন 
৪৮ | ধর্মপার রচন। : 

স্থগত দৃষ্টি গীতিকা 

হুংকার চিত্তবিন্দু ভাবনাক্রম 
মহামায়। নিষ্পন্নক্রম 

৪৯। ধোকরিপার রচন। : 

প্রকৃতি সিদ্ধি 

৫০ | মেদিনীপার রচন! : 

সহজ-আয়ায় 

৫১ | পংকজপার রচনা : 

স্থান মার্গফল মহামুদ্রা ভাবন 

অনুত্বর সবসিদ্ধিক্রম 
৫২। ঘণ্টা/ঘণ্টাবজ্ঞর রচন। : 

চক্রসম্ঘর পঞ্চক্রম 
চক্রসম্বর পঞ্চক্রম বৃত্তি 

শম্বর কায়মগুল অভিসময় 

সহজ শম্বর সাধন 
ভগবত চক্রশম্বর সাধন 

রত্ব চিন্তামণি 

দ্বিভুজ সহজ শশ্বর সাধন 
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গণচক্রবিধি 

চক্রসম্বর সাধন 

মঞুত্রী অববাদক মেত্রীপাদ উপদেশ উপসংহার (1) 
আলি-কালি মন্ত্রজ্ঞান 

ঘণ্টাবন্ত্রর রচন। : 

হেরুক পঞ্চক সাধন 

চক্রসম্বর উপদেশ 

মও্ঞ্র গম্ভীর ব্যাখ্য। 
ভগবত শখ্ঘর স্তোত্র ( মতান্তরে জালম্ধরপাঁ-র রচন। ) 

ত্রয়োদশ-আত্মক শ্রীসম্বর অর্চনবিধি 

৫৩ | যোগিপা/অযোকি/অযোগি-র রচন। : 

বামুস্থান রোগ পরীক্ষণ 

৫৪ | চেলুক/ চেলুকপার রচণা : 
ষড়ঙ্গ যোগ উপদেশ 

রত্ববৃক্ষ নাম রহস্য সমাজবৃত্তি 

৫৫ গোরুর/বাগুড়ির রচন। : 

খেচর রক্ত বস্রযোগিনী সাধন 

৫৬ | লুচিক/লুচিকির রচন। : 

চণ্ডালিক! বিন্ুপ্রস্ষরণ 

৫৭ | নগুণির রচন] : 

শরীর নাঁড়িক! বিন্দু সমতা আম্নায় 
৫৮ জয়ানন্দর রচনা ও অন্গুবাঁদ : ( কাশ্মীরের মহাপগ্ডিত জয়ানন্দ ) 

বিশ্বকর্ম চর্য। উপদেশ 

বোধিচিত্ত বিবরণ 
মধ্যমক অবতার টীকা 

৫৯ | পচরিপা/চর্পটিপা-র রচন। : 

চতুভতিভব অভিভাযণক্রম 

অমোঘ পাশ পঞ্চদেব স্ভোত্র (1) 

সর্বসিদ্ধি কর 

লোকেখর ফ্যোঅ 



হা .  চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী 

৬৩ | চম্পকস্ঞর রচনা £ 

আত্ম পরিজ্ঞান দৃষ্টি উপদেশ 

৬১ । ভিকৃষণপা/তিব্বতীতে সোঁনিপ অর্থাৎ ঘ্বিদস্তী । 
তেনগুরে উল্লেখ আছে সে বোধিসব্ধ মগধের ভেকুণি বা! ভিকৃষণের কাছে 
'কালচক্র উপদেশ সূর্য চন্ত্র সাধন বিবৃত করেছিলেন । 

৬২। তেলিপা : আগে তিল্লোপার রচন! তালিক। দেখুন । 

৬৩। কুমরিপার রচনা : 

প্রদীপ-উদ্দীপ টিগ্ন হৃদয় দর্পণ (1) 
৬৪ । চপরিপা/জপরি/জবরিপা/অজপালিপার রচনা : 

মহাষক্ষ কলাপ নীলাম্বরধর বস্জপাণি সাধন মহীচক্র 
মহাষক্ষ কলাপ নীলাম্বরধর বজ্তপাঁশি সাধন অম্বতবিন্দ 

নীলাম্বরধর বস্ত্রপাণি পিশীরুত সাধন উপায়িকা 

নাগকুল চতুর সাধন 
যক্ষ সেনাপতি বিশোৌধনহর নাম সাধন 

প্রেত পিশাচ কুম্বাড পৃতন-বিশোধন হর সাধন 
নীলাঘরধর বস্্রপাঁণি ধাঁরনী বলিবিধি 

কর্মশটকস্বপ্র কর্মশটক 

মারণমারী অমৃত 
ুগ্ধ মত পুঁজ! 
ক্রোধনাঁগ মারণ কর্ণন 

নাগ কুল চতুর সাধন 

নীলাম্বরধর বজ্জপাঁশি হৌমবিধি-শাস্তিপুষ্টি হোম 
এ স্রৌদ্র হোম 

মহাঁধক্ষ সেনাপতি নীপাম্বরধর বক্জপাঁশি মণ্ডল বিধি 

চিতি জালা লক্ষণ 
মহাঁষক্ষ সেনাপতি নীলা ঘরধর বজ্তরপাণি মহাচক্র মণ্ডল 

দেবগণ স্তোত্র 

প্রতীত্য-সমৃৎপাদ রক্ষা 
অধিষঠ্ঠান মহাকাল সাধন 
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৬৫। মণিভদ্রা ব1 বহুরির রচন। : 

বন্তডাক তন্ত্ন্য তব নুস্থির নাম পঞ্জিকা 
বন্্রডাক বিবৃতি নিবন্ধ 

৬৬ | মেখলার রচন। : 

চিত্ত চৈতন্য শমন উপায় 
৬৭ | কনখল1/কংকালমেখলার রচনা! : 

সনাতন-আবর্ত ত্রয়মুখ আগম 

৬৮ | কলকলার কোন রচন। পাওয়৷ যায় না। 

৬৯। কন্তালি/কস্থালিন-এর রচনা : 

সহজ অনন্ত স্বভাব 

৭০ । ধঙ্থলির রচন! : 

শোকদৃষি 
৭১ | উড়িলি/উধলি/উধরি 

৭২। কপাল 

৭৩। কিলপাদ / কিরপাঁর রচনা : 

দোহা চর্য1 গীতিকা দৃষ্টি 

৭৪ | শকর / সাগর / পুকর-এর রচনা 

শন্বর চক্রেশ্বর আলিকালি মহাযোগ ভীবন। 

৭৫| সর্বভক্ষ্যর ( দাঁরিকপার শিষ্য ইনি ) রচন। : 

করুণ] র্যা কপাল দৃষ্টি 
৭৬ | নাঁগ-বোধির রচন] : 

কৃষ্ণ যমারি চক্র উপদেশ 

সময় অলংকার 

সমাজ সাঁধন ব্যবস্থলী 

ক্রম অন্তর ভাব উপদেশ নাম প্রকরণ 
পঞ্চক্রম টীকা মণিমালা নাম। 

পঞ্ক্রম অর্থ ভাক্ষরণ 

যমারি সিদ্ধ চক্র সাধন 
নীলাম্বরধর বজ্পাঁণি নাঁম তন্ত্র টীকা 

| এদের কোনও রচন। পাওয়। যায় না। 



টড : চুরাশি দিদ্ধর কাহিনী 
বলি অলংকার | 

নীলাম্ঘরধর বস্ত্পাপি-পাধন উপায়িক। ও এ গ্রন্থের টীকা 

আদি যোগ ভাবন। 
৭৭। দারিক/দারিকপা/দারিপা/দারিপাদ-র রচন! : 

কাল চক্র তন্ত্ররাজন্য শেক প্রক্রিয়াবৃণ্ডি বস্রপাদ 
উদ্ভাি( নী) 
চক্রসম্বর সাধন তব সংগ্রহ 

চক্রসন্বর মণ্ডল বিধি তত্ব অবতার 

চক্রপন্বর স্তোত্র স্বার্থ সিদ্ধি বিশুদ্ধ চূড়ামপি 
যোগ অন্ুসারিনী নাম বস্যোগিনী টীকা 
বজ্জযোগিনী পৃজাবিধি 

কংকাল তার সাধন 
ওড্ডিয়ান বিনির্গত মহাঁগুহা তত্ব উপদেশ 

সপ্তম সিদ্ধান্ত 

তথাগত দৃষ্টি 
প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সাধন 

৭৮ | পুতলিপার রচনা : 

বোধিচিত্ত বাঁষু চরণ ভাবন। উপায় 

৭৯। পানহ-র রচন]| : ূ 

চর্য। দৃষ্টি অনুৎপন্ন তব্ব ভাবনা 
৮০ । কোকলি/কোকিল-র রচণ! : 

আমু পরিরক্ষা 
৮১। অনংগশ্র রচণা £ 

বিষ নিবর্থণ ভাবনাক্রম 

৮২ । লক্ষীংকরা-র রচন। : 
বজ্জযোগিনী সাধন 
প্রদীপ উদ্দ্যোতন বিষমপদ পঞ্জিক। 

অয় সিদ্ধি সাধন 

বন্ঘান চতুর্দশ মূল আপত্তি বৃত্তি 
'লোকেশ্বর ভ্যোত্র 



১৭৩ 

চিত্তকল্প পরিহার দৃষ্টি 

ভ্টারক আর্য একাদশমুখ অবলোকিতেশ্বরশ্য সাধন 

মহাকারুণিক স্তোত্র 

অবলোঁকিতেশ্বরন্য স্তৌত্র 

সদৃণ্ডর ধর্মরাজ স্তোত্র 
সহজ সিদ্ধি পদ্ধতি 

তিউন্ত (লক্ষমীংকর! বা নেপালের লক্ষমীগ্রীর রচনা ) 

৮৩। সমুদ্র বা সমুদ্রর রচন। : | 

শুশ্ম যোগ 

৮৪ । ব্যালিপা/ব্যাঁড়িপাদ-র রচন। : 

রসসিদ্ধি শান্ত 

রসায়ন শাস্রবৃত্তি 

উপদেশ প্রকাশ ষড়ঙ্গ যোগ 

এক প্রদীপ উপদেশ 
এক স্মৃতি 

মহামায়া উপদেশ 

উপদেশ 

বাহ্-অন্তর অমৃতকল্প 










